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பபாண்டிமபாததேவி - முதேல் பபாகம் 

1.1. நீலத் திடரக்கடைல் ஓரத்திதல

இன்பம் நிடறைந்த வபபாங்கும் இயேற்டகயின் மகிழ்ச்சி வவளளம் தபபால் வபபான்னிறைம் தபபார்த்தேததேபார் 
அழகியே மபாடலப் வபபாழுத, தமதல மஞ்சள வபானைம்; கீதழ நீலத் திடரக்கடைல்; கடரதமல் 
குமரியேன்டனையின் ஓங்கபாரம் முழங்கும் ததேவதகபாட்டைம்.

'ஏ! கடைதல? சங்கமிருந்த தேமிழ் வளர்த்தே கபபாடைபுரத்டதேயும், வதேன் மதடரடயேயும் விழுங்கி உன் தேமிழ்ப் 
பசிடயேத் தீர்த்தக் வகபாண்டைபாய! இனி உன்டனை இந்தேத் தேமிழ் மண்ணில் அணுகளவு கூடைக் கவர 
விடைமபாட்தடைன்' என்று கடைலுக்கு எச்சரிக்டக வசயவத தபபால் குமரி கன்னியேபா பகவதியேபார் தகபாயிலின் 
மணிதயேபாடச முழங்குகிறைத! சங்வகபாலி விம்முகிறைத! ஆயிரமபாயிரம் அடலக் குரல்களபால் ஓலமிடும் 
அந்தேப் வபருங்கடைல் குமரித்தேபாயின் வசந்தேபாமடரச் சிறு பபாதேங்கடளப் பயேபக்திதயேபாடு எட்டித் வதேபாட்டு 
மீளவத தபபால் நீண்டை மதிற்சுவரில் தமபாதி மீண்டு வகபாண்டிருக்கிறைத.

அந்தே மபாடலப்வபபாழுத ஒவ்வவபாரு நபாளும் வந்த தபபாகிறை சபாதேபாரண மபாடலப் வபபாழுதகளில் ஒன்றைபா? 
அல்லதவ அல்ல! பல நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னைபால் வசந்தேமிழ் நபாட்டின் சரித்திரத்தில் கபாலத்தேபால் 
அழிக்க முடியேபா நிடனைவுக்கும் நிகழ்ச்சிக்கும் இடைமபாக அடமந்தே மபாடலப் வபபாழுத அத!

வதேன்பபாண்டிப் புறைத்தேபாயே நபாடைபாகியேபா நபாஞ்சில் நபாட்டின் அரசுரிடமயும், அடமதியும், குழப்பமபானை 
சூழ்நிடலகளபால் அவதியுற்றுக் வகபாண்டிருந்தே தபபாத அதேற்கபானை நல்ல, அல்லத தீயே முடிடவ உருவபாக்க 
தவண்டியே வபபாறுப்பு அந்தே அழகியே மபாடல தநரத்தக்கு ஏற்பட்டிருந்தேத. வதேன் தேமிழ்நபாட்டின் கபாவற் 
வபபாறுப்டப ஏற்க தவண்டியே வபபாறுப்டப தேம் வபாழ்நபாளில் அந்தேப்புரத்தினின்றும் வவளிதயேறியேறியேபாதே 
ஒரு வபண்ணின் தேடலயில் சுமத்தேப்படை தவண்டியே நிடல.

அண்டடை நபாட்டில், தசபாழ அரசன் ஆதேரவற்றை வதேன்பபாண்டி நபாட்டடை எப்தபபாத டகப்பற்றைலபாவமன்று 
படடை வசதிகதளபாடு தடித்தக் வகபாண்டிருக்கிறைபான்.

மகபா மன்னைரும், திருபுவனைச் சக்கரவர்த்தியும், வசன்றை தபபாவரல்லபாம் வவற்றிதயே அடடைந்தேவருமபானை 
சடடையேவர்ம பரபாந்தேக பபாண்டியேர் பளளிப்படடை எயதி இடறைவனைடி தசர்ந்தவிட்டைபார். பபாண்டியே நபாடு 
தயேரத்தில் ஆழ்ந்திருக்கும் சமயேம். பரபாந்தேக பபாண்டியேரின் புதேல்வரபாகியே இரபாசசிம்ம பபாண்டியேன் 
இடளஞன். கபாலஞ்வசன்றை மகபா மன்னைரின் தகபாப்வபருந்ததேவியேபானை வபானைவன்மபாததேவியேபார் கணவடனை 
இழந்தே அதிர்ச்சியிலிருந்த இன்னும் மீளவில்டல. யேபாரபாவத படடைவயேடுத்த வந்தேபாலும் எதிர்த்தப் தபபார்
வசயயே இயேலபாதே இந்தே நிடலயில் தசபாழ அரசனும் வகபாடும்பபாளூர்க் குறுநில மன்னைனும் படடைவயேடுத்த 
வடைபபாண்டி நபாட்டடைக் டகப்பற்றிவிட்டைனைர். இடளஞனைபானை இரபாசசிம்ம பபாண்டியேன் தசபாழனைபாலும், 
வகபாடும்பபாளூர்க் குறுநில மன்னைனைபாலும் தரத்தேப்பட்டு அவர்களுக்கு அஞ்சி இலங்டகத் தீவுக்கு ஓடி 
விட்டைபான்.

தகபாப்வபருந்ததேவியேபாகியே வபானைவன்மபாததேவி வதேன்பபாண்டி நபாட்டில் பறைளியேபாற்றின் கடரயிலிருந்தே 
புறைத்தேபாயே நபாட்டுக் தகபாட்டடையில் தபபாயத் தேங்கியிருந்தேபார். கணவடனை இழந்தே கவடல, தபபாரில் ததேபாற்று 
இலங்டகத் தீவுக்கு ஓடியே மகடனைப் பற்றியே வருத்தேம், வடைபபாண்டி நபாட்டடை அபகரித்தக் வகபாண்டை 
எதிரிகள வதேன்பபாண்டி நபாடைபாகியே நபாஞ்சில் நபாட்டுக்கும் படடைவயேடுத்த வந்த விடுவபார்கதளபா என்றை 
பயேம் ஆகியேவற்றைபால் தேவித்தக் வகபாண்டிருந்தே வபானைவன்மபாததேவிடயேத் தணிவபானை ஒரு முடிவுக்கு வரச் 
வசயதே வபருடம அந்தே மபாடல தநரத்தக்குத்தேபான் உண்டு.

புறைத்தேபாயே நபாட்டுக் தகபாட்டடையில் வந்த தேங்கியிருந்தே வபானைவன்மபாததேவி வதேன்பபாண்டிக் 
குலவதேயவமபாகியே குமரியேன்டனைடயேத் வதேபாழுவதேற்கபாக வந்திருந்தேபார். பறைளியேபாற்றின் கடரயிலிருந்த 
குமரித்தடறை வடரயிலும் அங்கங்தக வபாடழயும், ததேபாரணமும், பபாடளயும் கட்டி மகபாரபாணியேபாரின் 
வருடகயில் தேங்களுக்குளள ஆர்வத்டதே அலங்கரித்தக் கபாட்டியிருந்தேனைர் நபாஞ்சில் நபாட்டுப் வபருமக்கள.
தகபாட்டடையிலிருந்த இருபுறைமும் திறைந்தே அடமப்புளள பல்லக்கில் பயேணம் வசயதே ததேவிக்கு 
கூட்டைத்டதேக் கண்டு புதியே ஊக்கம் பிறைந்தேத. கணவன் மடறைந்தே தசபாகமும், மகன் ஓடிப்தபபானை தன்பமும் 
நிடனைவின் அடிப்பளளத்தில் அமுங்கிவிட்டைனை.
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'புவனை முழுதடடையே மகபாரபாணி வபானைவன்மபாததேவி வபாழ்க!' என்று நபாஞ்சில் நபாட்டு தவளபாளப் 
வபருமக்களின் பல்லபாயிரம் பல்லபாயிரம் குரல்கள வபாழ்த்வதேபாலி வசயதேதபபாத, தசபாகத்தில் புழுங்கியே 
அரசியின் உளளம் வபருமிதேமுற்றைத.

'எதிரிகள டகப்படைபாமல் எஞ்சியிருக்கும் வதேன்பபாண்டி நபாட்டடை என் உயிரின் இறுதி மூச்சு 
உளளவடரயில் அன்னியேர் வசமபாக விடைமபாட்தடைன்' என்றை சபதேத்டதேத் தேனைக்குத் தேபாதனை வசயத 
வகபாண்டைபார், மகபாரபாணி வபானைவன் மபாததேவி. கன்னியேபாகுமரிடயே வபானைவன்மபாததேவி அடடைந்தேதபபாத 
ஏற்வகனைதவ தவறு சில முக்கியேப் பிரமுகர்கள அங்கு முன்தப வந்த கபாத்திருந்தேனைர். அப்படிக் 
கபாத்திருந்தேவர்கள எல்தலபாரும் நபாஞ்சில் நபாட்டு அரசியேல், கடல, அடமதி ஆகியே பலப்பல தடறைகளில் 
அக்கடறையுளளவர்கள ஆவர்.

தகபாட்டைபாற்றில் தேங்கியிருக்கும் பபாண்டியேர்களின் வதேன் திடசப் வபரும் படடைக்குத் தேளபதியேபானை 
வல்லபாளததேவன், நிலந்தேரு திருவிற்பபாண்டியேன் கபாலத்திலிருந்த வழிமுடறை வழிமுடறையேபாக 
அறிவுப்பணி புரிந்தவரும் ஆசிரியே மரபில் வந்தே அதேங்தகபாட்டைபாசிரியேர், கபாந்தேளூர்ச்சபாடல 
மணியேம்பலங்கபாக்கும் பவழக்கனிவபாயேர் முதேலியே பிரமுகர்கள மகபாரபாணியேபாடரப் பணிவன்புடைன் 
எதிர்வகபாண்டு வரதவற்றைனைர்.

கன்னியேபாகுமரிக் கடைடலக் கபாண தவண்டுமபானைபால் வபபௌர்ணமி தினைத்தின் மபாடல தநரத்தில் கபாண 
தவண்டும். அன்று தேற்வசயேலபாக வபாயத்தே ஒரு வபரும் வபாயப்டபப் தபபாலப் வபபௌர்ணமியும் 
வபாயத்திருந்தேத.

"மகபாரபாணி! இப்படி வபாருங்கள? உங்களுக்கு ஓர் அதிசயேத்டதேக் கபாட்டுகிதறைன்" என்று சிரித்தக் 
வகபாண்தடை கூறினைபார் அதேங்தகபாட்டைபாசிரியேர். வபானைவன்மபாததேவிடயேயும் மற்றைவர்கடளயும் கடைதலபாரத்தப்
பபாடறை ஒன்றுக்கு அடழத்தச் வசன்று கிழக்கிலும், தமற்கிலும் சுட்டிக் கபாட்டினைபார் அவர்.

மூன்று புறைமும் நீல வநடுங்கடைல் தேரங்கங்கள என்னும் கரங்வகபாட்டிப் பண்பபாடும் அந்தே இடைத்தில் 
அவ்வற்புதேக் கபாட்சிடயே மகபாரபாணி அதேற்குமுன் கண்டைதில்டல. "ஆசிரியேப் வபருந்தேடகதயே! இத என்னை 
விந்டதே! இந்தே இடைத்தில் மட்டும் இரண்டு சூரியேன்களபா?" என்று கிழக்கிலும் தமற்கிலும் தேனித்தேனிதயே 
கடைலின் இரு தகபாடி விளிம்புகளிலும் வதேரியும் இரண்டு ஒளி வட்டைங்கடளப் பபார்த்தக் வகபாண்தடை 
அதேங்தகபாட்டைபாசிரியேடர வியேப்புடைன் தகட்டைபார் அரசி.

அந்தேக் தகளவிடயேக் தகட்டு அதேங்தகபாட்டைபாசிரியேர் சிரித்தேபார்.

"மகபாரபாணி! இடவ இரு சூரியேன்கள அல்ல. ஒன்று சந்திரன்; மற்வறைபான்று சூரியேன். வபபௌர்ணமி 
நபாட்களில் மட்டும் குமரித்தேபாய இந்தே அற்புதேக் கபாட்சிடயே முழு அழதகபாடு நமக்குக் கபாட்டுகிறைபாள. 
சந்திதரபாதேயேத்டதேயும், சூரியேபாஸ்தேமனைத்டதேயும் ஒதர சமயேத்தில் இந்தே இடைத்தில் நின்று கபாணலபாம். 
சக்கரவர்த்தி இங்கு வரும்தபபாவதேல்லபாம் வபபௌர்ணமி நபாளபாகப் பபார்த்தத்தேபான் வருவபார். எத்தேடனை முடறை 
பபார்த்தேபாலும் இத அவருக்கு அலுக்கபாத."

கபாலஞ்வசன்றை கணவடரப் பற்றியே தபச்டசக் தகட்க தநர்ந்தேதம் மகபாரபாணியேபாருக்குக் கண் கலங்கி 
விட்டைத. அதேங்தகபாட்டைபாசிரியேர் உதேட்டடைக் கடித்தக் வகபாண்டைபார். தபச்சுப் தபபாக்கில் தேபாம் வசயதே தேவறு 
அவருக்குப் புரிந்த விட்டைத.

"அடைபாடைபா, மகபாரபாணியேபாருக்கு வருத்தேத்டதே நிடனைவு கூறும்படியேபானை விதேத்தில் அல்லவபா 
சக்கரவர்த்திடயேப் பற்றி ஞபாபகப்படுத்தி விட்தடைன்; என்டனை மன்னிக்கதவண்டும்" என்று அவர் 
வமல்லியே குரலில் கூறினைபார்.

வபானைவன்மபாததேவி கண்கடளத் தடடைத்தக் வகபாண்டைபார். மறுபடியும் அந்தே அதிசயேக் கபாட்சிடயேப் 
பபார்த்தேபார். அததே சமயேத்தில் தேளபதி வல்லபாளததேவன் மற்வறைபாரு அதிசயேக் கபாட்சிடயேக் கண் 
இடமக்கபாமல் உற்றுப் பபார்த்தக் வகபாண்தடை நின்றைபான்.

எந்தேப் பபாடறையில் நின்று மகபாரபாணியேபாரும், மற்றைவர்களும் கடைலில் வதேன்பட்டை அதிசயேத்டதே தநபாக்கிக் 
வகபாண்டிருந்தேபார்கதளபா, அதேன் வடைதமற்கு மூடலயில் மபாட்டுக் வகபாம்பு தபபாலக் கீதழ விரிந்த தமதல 
நுனிகள ஒன்று கூடும் பபாடறைகள இரண்டு இருந்தேனை. அந்தேப் பபாடறைகளின் முக்தகபாண வடிவபானை 
இடடைவவளியில் இரண்டு சிவப்புத் தேடலப்பபாடககள வதேரிந்தேனை. பபாடறையின் தமல் நின்றை 
மற்றைவர்களுக்கு அத கண் பபார்டவயிதல பட்டிருக்க முடியேபாத. பபாடறையின் உயேர்ந்தே இடைம் எததவபா, 
அதில் வல்லபாளததேவன் நின்று வகபாண்டிருந்தேதேனைபால் தேற்வசயேலபாக அத அவன் பபார்டவயில் பட்டைத. 
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தேங்கதளபாடு வந்திருந்தே பரிவபாரத்டதேச் தசர்ந்தே வீரர்களில் யேபாரபாவத இருவர் கடைற்கபாட்சிடயே தவடிக்டக 
பபார்ப்பதேற்கபாக இறைங்கிப் தபபாய அந்தேப் பபாடறை இடுக்கில் நின்று வகபாண்டிருக்கிறைபார்கதளபா என்றை 
இயேல்பபானை எண்ணம் தேளபதிக்கு உண்டைபாயிற்று. 'பரிவபாரத்த வீரர்கள தகபாவில் வபாசலிதலதயே 
தேங்கிவிட்டைபார்கதள! தேவிர அவர்களில் யேபாரும் சிவப்புத் தேடலப்பபாடக அணிந்தேவர்கள இல்டலதயே?' 
என்று ஐயேம் வமல்ல அவன் மனைத்தில் எழுந்தேத. 'தேபான், அதேங்தகபாட்டைபாசிரியேர், மகபாரபாணியேபார், 
பவழக்கனிவபாயேர் ஆகியே நபால்வடரத் தேவிர தவறு வீரர்கள எவரும் கடைற்கடரப் பபாடறைக்கு வரதவ 
இல்டல' என்று உறுதியேபாகத் வதேரிந்த வகபாண்டைபின் தேளபதியின் சந்ததேகம் வலுப்பட்டைத. பபாடறைடயே 
ஒட்டித் திடீர் திடீவரன்று ஆள உயேரத்தக்கு அடலகள எழும்தபபாத அந்தேத் தேடலப்பபாடககள அவன் கண்
பபார்டவக்குத் வதேரியேபாமல் மடறைந்த விடும். அடலகள தேணிந்தே தபபாத மறுபடியும் வதேரியும்.

தேளபதி வல்லபாளததேவன் நீண்டை தநரமபாக அந்தேப் பபாடறை இடுக்டகதயே கூர்ந்த பபார்த்தக் 
வகபாண்டிருந்தேபான். மற்றை மூவரும் ததேவியின் ஆலயேத்தக்குத் திரும்புவதேற்கபாகப் பபாடறையிலிருந்த 
இறைங்கத் வதேபாடைங்கிவிட்டைனைர்.

"என்னை ஐயேபா, தேளபதியேபாதர! தகபாவிலுக்கு வரவில்டலயேபா? வீரர்களுக்கு அழகு உணர்ச்சி குடறைவு என்று 
வசபால்லுவபார்கள. நீர், கடைலின் அழடக டவத்தே கண் வபாங்கபாமல் கபாண்படதேப் பபார்த்தேபால் 
வீரர்களுக்குத்தேபான் அழகு உணர்ச்சி அதிகவமன்று தணிந்த கூறிவிடைலபாம் தபபாலிருக்கிறைததே?" என்றைபார் 
அதேங்தகபாட்டைபாசிரியேர்.

"அழடக எங்தக அவர் பபார்க்கப் தபபாகிறைபார்? இந்தேக் கடைலில் எத்தேடனை தபபார்க் கப்பல்கடள எப்படி 
எப்படிவயேல்லபாம் வசலுத்தேலபாம் என்படதேப் பற்றிச் சிந்தித்தக் வகபாண்டிருப்பபார்," என்றைபார் 
பவழக்கனிவபாயேர்.

"உங்கள இரண்டு தபருடடையே அநுமபானைங்களுதம தேவறு. நபான் தவவறைபாரு கபாரியேமபாக நிற்கிதறைன். சிறித 
தேபாமதேமபாகலபாம். நீங்கள மகபாரபாணியேபாடர ஆலயேத்தக்கு அடழத்தச் வசல்லுங்கள" என்று தேளபதி 
அவர்களுக்கு மறுவமபாழி கூறி அனுப்பினைபான்.

அவர்கள மூவரும் பபாடறையிலிருந்த இறைங்கிச் வசல்லத் வதேபாடைங்கியே அததே சமயேத்தில் கீதழ கடைற்கடரப் 
பபாடறையின் பிளவில் வதேரிந்தே அந்தேச் சிவப்புத் தேடலப்பபாடககள வமல்ல நகர்ந்த அடசவடதே 
வல்லபாளததேவன் கண்டைபான். எண்ணற்றை தீரச் வசயேல்கடளச் வசயத பழக்கப்பட்டைவனும், வதேன்கடைற் 
தகபாடியில் பல கடைற்தபபார்களில் வபாடக சூடியேவனுமபானை வதேன் திடசத் தேளபதியின் மனைத்தில் இனைம் 
புரியேபாதே திகில் பரவியேத. சந்ததேகங்களும், குழப்பங்களும் அடுக்கடுக்கபாகத் ததேபான்றினை.

மபாடல ஒளி குடறைந்த வபபாழுத மங்கிக் வகபாண்தடை வந்தேத. ஆனைபாலும் முழுமதியின் நிலபா ஒளியில் அந்தே
இடைத்டதே அவன் நன்றைபாகப் பபார்க்க முடிந்தேத. பபார்த்தக் வகபாண்டிருக்கும் தபபாததே ஒரு வபரியே அடல 
பபாயந்த வந்த அந்தேப் பபாடறைப் பிளவவ மடறைத்தேத. வல்லபாளததேவன் திரும்பிப் பபார்த்தேபான். தகபாவில் 
வபாயிலில் கண்டணக் கவரும் தீபபாலங்கபாரங்களுக்கிடடைதயே அர்ச்சகர்களின் வபாழ்த்வதேபாலியும், மங்கள 
வபாத்தியேங்களின் இன்னிடசயும், அடிகளமபார் பபாடும் பண்ணிடறைந்தே பபாட்வடைபாலியுமபாக 
மகபாரபாணியேபாருக்கு வரதவற்பு நடைந்த வகபாண்டிருந்தேத.

ஒதர ஒரு கணம்! அவன் மனைத்தில் ஒரு சிறியே தபபாரபாட்டைம்! தகபாவில் வபாயிலுக்குப் தபபாயக் 
தகபாலபாகலமபானை வரதவற்பில் கலந்த வகபாளவதேபா? கீதழ இறைங்கி அந்தேக் கடைதலபாரத்தப் பபாடறைப் 
பிளவில் மடறைந்த வகபாண்டிருக்கும் 'தேடலப்பபாடக'கடளப் பின் வதேபாடைர்வதேபா? இன்னும் ஓரிரு 
விநபாடிகள தேபாமதித்தேபாலும் தமடும் பளளமுமபாக முண்டும் முடிச்சுமபாக வநடுந்தூரம் பரவியிருக்கும் 
அந்தேப் பபாடறை பிரததேசத்தில் குறிப்பிட்டை உருவங்கள எந்தே வழியேபாகச் வசன்று எப்படி மடறையுவமன்று 
கூறை முடியேபாத. ஆர அமரச் சிந்தித்த நிதேபானைமபாக ஒரு முடிவுக்கு வர அவனுக்கு அவகபாசமில்டல.

அடரப் படனை உயேரமுளள அந்தேப் பபாடறை விளிம்புக்கு வந்த தவகமபாகக் கீதழ மணற் பரப்பில் தேபாவிக் 
குதித்தேபான். முழங்கபாலளவு கடைல் நீரில் நடைந்த வசன்றைபால் தேபான் அந்தேப் பபாடறைப் பிளடவ வநருங்க 
முடியும். தேளபதியின் கபால்களில் அதேற்கு முன்பில்லபாதே சுறுசுறுப்பும் விடரவும் ஏற்பட்டைனை. நீடரக் 
கடைந்த வசல்லும் தபபாத குறுக்கிட்டை இரண்வடைபாரு அடலகள அவடனை நன்றைபாக நடனைத்தவிட்டைனை. 
தவகமபாக வந்த முகத்தில் அடறைந்தே கடைல் நீர் மூக்கின் வழிதயே வபாயில் புகுந்த உப்புக் கரித்தேத. கண்கள 
கபாந்தினை. எதிதர பபார்க்கபாமல் நடைந்தேதேபால் பபாடறைகளில் இடித்த முழங்கபாலில் இரத்தேம் கசிந்தேத.

இடுப்பிலிருந்தே உடடைவபாடள இறுக்கிப் பிடித்தக் வகபாண்டு தேட்டுத் தேடுமபாறி ஏறி, முன்பு சிவப்புத் 
தேடலப்பபாடககள வதேரிந்தே பபாடறையின் இடடைவவளியில் குதித்தேபான். சுற்றும் முற்றும் பபார்த்தேபான்; 
யேபாடரயும் கபாணவில்டல.
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'இவதேன்னை மபாயேமபா? மந்திரமபா? இவ்வளவு தவகமபாக அந்தே உருவங்கள எப்படி வவளிதயேறியிருக்க 
முடியும்? ஒருதவடள அடவ வபபாயத் ததேபாற்றைமபாக நம்முடடையே கண்களுக்கு மட்டும் வதேரிந்தே பிரடமயேபா' 
என்று எண்ணிக் வகபாண்தடை மற்வறைபாரு வழியேபாகக் கீதழ வசல்லும் பபாடதேயில் தவகமபாக நடைந்தேபான். 
இரண்டு மூன்று அடிகதள நடைந்திருப்பபான்; வழியின் திருப்பத்திலிருந்த இருபுறைமும் இரண்டு வபாள 
நுனிகள பபாயந்த நீண்டைனை!
---------
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1.2. ஆலயேத்தில் ஆபத்த

ஆலயேத்த வபாசலில் மகபாரபாணி வபானைவன்மபாததேவியேபாருக்கு வரதவற்பு நடைந்த வகபாண்டிருந்தே தபபாத 
தவறு இரண்டு புதியே வபண்கள அங்தக பல்லக்கு மூலமபாக வந்த தசர்ந்தேனைர். இந்தேக் கடதேயின் எதிர்கபால
நிகழ்ச்சிகளில் எத்தேடனைதயேபா பல மபாறுதேல்கடள உண்டைபாக்கப் தபபாகும் அழகும் இளடமயும் நிடறைந்தே 
அந்தேப் வபண்மணிகடள இங்தகதயே தநயேர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தி விடை தவண்டியேத அவசியேம் தேபான். 
தேடரப் பிரததேசத்தின் முடிவிடைமபாகியே அந்தேக் கன்னியேபாகுமரிக் தகபாவில் முன்றிலில் வடைக்கிலிருந்தம், 
கிழக்கிலிருந்தம், தமற்கிலிருந்தம் மூன்று வபரியே சபாடலகள திரிசூலத்தின் நுனிடயேப் தபபால வந்த 
ஒன்று கூடினை.

தநர் வடைக்தக வசல்லும் சபாடல புறைத்தேபாயே நபாட்டுக் தகபாட்டடை வழிதயே மதடரக்கும், அதேற்கப்பபால் 
உடறையூர், கபாஞ்சி முதேலியே வடைபபால் நபாட்டுத் தேடல நகரங்களுக்கும் தபபாவதேற்குரியே மிக முக்கியேமபானை 
இரபாஜேபபாட்டடையேபாகும்.

கிழக்தக வசல்லும் சபாடல அழகியே பபாண்டியேபுரம், பூதேப்பபாண்டி, ஆரல்வபாய வமபாழி, தகபாட்டைபாறு 
முதேலியே நபாஞ்சில் நபாட்டுக் கீழ்ப்பகுதி ஊர்களுக்குப் தபபாவத.

தமற்தக வசல்லும் சபாடல, சரித்திர ஏடுகளில் இடைந்ததேபாறும் வபபான் எழுத்தகளபால் எழுதேப்படை 
தவண்டியே வபருடமடயே உடடையேத. அததவ கபாந்தேளூர்ச்சபாடல. கடைற்கடர ஓரமபாகதவ தமற்தக வசன்று 
வதேன் தமற்குக் தகபாடியிலுளள விழிஞம் என்னும் தடறைமுகத்ததேபாடு முடிவடடைகிறைத அத. வதேன்பபாண்டி
நபாட்டின் படடைவயேடுப்புகளுக்கும், வவற்றி ததேபால்விகளுக்கும் இந்தே முப்வபரும் இரபாஜேபபாட்டடைகள 
எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு கபாரணமபாக இருந்திருக்கின்றைனை என்படதேக் கடதேப் தபபாக்கில் தநயேர்கள 
வதேரிந்த வகபாளவபார்கள.

மகபாரபாணியேபாடரக் தகபாவில் வபாயிலில் நிறுத்தி விட்டு நடுதவ இந்தேச் சபாடலகடளப் பற்றிக் கூறை 
தநர்ந்தேதேற்குக் கபாரணம், கடதேயில் புதிதேபாகப் பிரதவசிக்கும் வபண்கள இருவரும் முடறைதயே கீழ்ப்புறைத்தச்
சபாடலயிலிருந்தம், தமல்புறைத்தச் சபாடலயிலிருந்தம் பல்லக்குகளில் வந்த இறைங்குவததேபான்.

தகபாவிலுக்குளதள வசல்வதேற்கு இருந்தே வபானைவன்மபாததேவி, அதேங்தகபாட்டைபாசிரியேர், முதேலியேவர்கள 
இருபுறைத்தச் சபாடலகளிலிருந்தம் பல்லக்குகள வருவடதேப் பபார்த்தவிட்டுச் சற்றுத் தேயேங்கி நின்றைனைர்.

சிறித வதேபாடலவில் அந்தேப் பல்லக்குகள வந்த வகபாண்டிருக்கும் தபபாததே அடவகளில் வருகிறைவர்கள 
யேபாரபாயிருக்கலபாம் என்படதேப் பற்றி அதேங்தகபாட்டைபாசிரியேர் வசபால்லிவிட்டைபார். "மகபாரபாணி! என்னுடடையே 
வபண் அநங்க விலபாசினி தேங்கடளத் தேரிசிப்பதேற்கபாகக் கபாடலயிதலதயே என்தனைபாடு புறைப்பட்டு 
வருகிதறைவனைன்றைபாள. நபான் கபாந்தேளூர் மணியேம்பலத்திலிருந்த பவழக்கனிவபாயேடரயும் அடழத்தக் 
வகபாண்டு வர தவண்டியிருந்தேதேனைபால் அவடள உடைன் அடழத்தக் வகபாண்டு வர முடியேபாமற் 
தபபாயவிட்டைத. தமற்கிலிருந்த வருகிறை பல்லக்கு அவளுடடையேதேபாகத்தேபான் இருக்க தவண்டும். 
கிழக்தகயிருந்த வருகிறை பல்லக்கு வல்லபாளததேவனின் தேங்டக பகவதியினுடடையேத. நீங்கள வருவதேற்கு 
முன் நபானும் வல்லபாளனும் தபசிக் வகபாண்டிருந்தே தபபாத, தேன் தேங்டக உங்கடளக் கபாண 
வரப்தபபாவதேபாகச் வசபான்னைபான்" என்று அதேங்தகபாட்டைபாசிரியேர் மகபாரபாணி வபானைவன்மபாததேவியிடைம் கூறியே 
அனுமபானைம் பிடழயில்லபாமல் இருந்தேத.

"மிகவும் நல்லத! வதேன்பபாண்டி நபாட்டில் தேமிழறிவு பரப்பும் உங்கள மகடளயும், வீரப் வபபாறுப்டப 
தமற்வகபாண்டிருக்கும் தேளபதியின் சதகபாதேரிடயேயும் கபாணும் தபறு எனைக்குக் கிடடைத்தேததே! அத 
என்னுடடையே பபாக்கியேம்" என்று உபசபாரமபாகச் வசபான்னைபார் மகபாரபாணி வபானைவன்மபாததேவி!

தகபாவிலுக்வகதிதர கூப்பிடு தூரத்தில் இரண்டு சபாடலகளும் ஒன்று கூடுமிடைத்தில் பல்லக்குகள இறைங்கி 
டவக்கப்பட்டைனை. இரண்டு வபண்களும் கீதழ இறைங்கி மகபாரபாணிக்கு மரியேபாடதே வசயயும் பபாவடனையில் 
அடைக்க ஒடுக்கமபாக நடைந்த வந்தேனைர். அவர்களில் வலத புறைமபாக நடைந்த வருகிறைபாதள, வசந்தேபாடழ மடைல் 
தபபான்றை நிறைமும், சிரிப்டபச் சிடறை பிடித்த டவத்திருக்கும் வசவ்வபாயுமபாக; அவள தேபான் 
அதேங்தகபாட்டைபாசிரியேரின் மகள அநங்க விலபாசினி. வகபாடி தவளவத தபபால ஒற்டறை நபாடியேபானை உடைல்; 
ஒருமுடறை பபார்த்தேபால் எவ்வளவு மறைதியுளளவர்களுக்கும் நன்றைபாக மனைத்தில் பதிந்த விடைக்கூடியே எழில் 
வபபாழியும் வட்டை மதிமுகம், அஞ்சனைம் தீட்டியே கரு வநடுங்கண்கள, இப்படித்தேபான் நடைக்க 
தவண்டுவமன்று மபாதிரிக்கு நடைந்த கபாட்டுவத தபபால், மபானின் குடழவும் அன்னைத்தின் வமன்டமயும் 
கலந்தே ஒருவடக நடடையில் அவள வமல்ல நடைந்த வந்தேபாள. கபாலடி வபயேர்த்த டவக்கும் தபபாவதேல்லபாம், 
'இந்தேப் பட்டுப் பபாதேத்தின் தமல் வதேபாட்டுத் தேழுவும் உரிடம எனைக்கு இருக்கிறைத' என்று தேன் 
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வபருடமடயே வபாயக்கு வபாய வசபால்லிக் வகபாளவத தபபாலச் சிலம்பு ஒலித்தேத. கூந்தேடலக் 
வகபாண்டடையேபாக உயேர்த்தி முடிந்த அதில் வபயேர் வபற்றை நபாஞ்சில் நபாட்டு முல்டலப் பூக்களின் சரத்டதேப் 
பிடறைச் சந்திர வடிவில் சூடிக்வகபாண்டிருந்தேபாள. வசம்வபபான்னில் வபார்த்வதேடுத்தே உயிர்ச்சிடல ஒன்று 
நடைந்த வருவத தபபால் அதேங்தகபாட்டைபாசிரியேரின் மகள வந்த வகபாண்டிருந்தேபாள என்றைபால் தபபாதம்; 
அதேற்கு தமல் விவரிக்கத் ததேடவயில்டல.

இனி அவளுக்கு இடைதபுறைம் மபாநிறைமும் சற்தறை உயேர்ந்த வபாளித்தே ததேபாற்றைமுமபாக நடைந்தவரும் 
வதேன்பபாண்டித் தேளபதியின் தேங்டக பகவதிடயேக் கபாணலபாம். அதேங்தகபாட்டைபாசிரியேரின் மகடளப் 
புனிதேமபானை பபாரிஜேபாதேப் பூவின் அழகுக்கு ஒப்பிட்டைபால், தேளபதியின் தேங்டகடயே, தமபாந்த பபார்க்குமளவில் 
மனைத்டதே மயேக்கிப் தபபாடதேயூட்டும் குடடை மல்லிடகப் பூவுக்குத்தேபான் ஒப்பிடை தவண்டும்.

பபாடல பருகினைபால் கழுத்த வழிதயே பபால் வதேபாண்டடைக்குள இறைங்குவத வதேரியும் என்று 
வசபால்லும்படியேபானை அவ்வளவு சிவப்புடடையேவள விலபாசினி; பகவதிதயேபா மபாநிறைத்தேபாள; ஆனைபால் 
விலபாசினியின் அழகிலும் இல்லபாதே ஒரு வடக மிடுக்கும், கம்பீரமும் பகவதியின் கட்டைடமந்தே 
ததேபாற்றைத்தில் வபபாருந்தியிருந்தேனை. நிமிர்ந்தே நடடை! தநரபானை பபார்டவ; கணீவரன்றை தபச்சு; கலீவரன்றை 
சிரிப்பு; இளடமப் பருவத்தின் தடிதடிப்பு ஒவ்தவபார் அணுவிலும் நிடறைந்த வபபாங்கிப் பூரித்த நிற்கும் 
அமுதேக் கலசத்டதேப் தபபான்றை உடைல்; தகபாடு கீறினைபாற் தபபான்றை புருவங்களின் கீதழ தசல் மீன்கவளனை 
ஆண்டமயின் வநஞ்சபாழத்டதேக் கிழித்தப் பபார்க்கும் கூரியே விழிகள; நீண்டை நபாசி; அலட்சியே பபாவமபானை 
ஒருவிதே வநளிவு திகழும் வபாயிதேழ்கள. வபண் யேபாடனை நடைந்த வருவத தபபான்றை நடடை.

"சந்ததேகதம இல்டல. இவள ஒரு வீர புருஷனின் தேங்டகதேபான்" என்று பபார்த்தேவுடைதனை வசபால்லி விடைலபாம்.

பகவதியும் விலபாசினியும், தமகமும் மின்னைலும் அருகருதக நடைந்த வசன்றைத தபபால் வசன்று, தகபாவில் 
வபாசலில் மகபாரபாணிடயே வணங்கினைபார்கள.

"குழந்டதேகதள! வபாருங்கள! உங்கள பல்லக்குகள வருவடதேப் பபார்த்தவிட்டுத்தேபான் உளதள தபபாகபாமல் 
நிற்கிதறைபாம். உங்கடளப் பபார்த்தேதில் மிகவும் மகிழ்ச்சி. இப்தபபாததேபான் நீங்கள இருவரும் வருகிறை 
வசயதிடயே அதேங்தகபாட்டைபாசிரியேர் வசபான்னைபார். வபாருங்கள; தகபாவிலுக்குள வசன்று தேரிசனைத்டதே முடித்தக் 
வகபாண்டு வருதவபாம்" என்று வசபால்லி, அந்தே இரு வபண்கடளயும் தேன் இருபுறைமும் அடணத்தேபாற் 
தபபாலக் டககளபால் தேழுவிக் வகபாண்டு தகபாவிலுக்குள நுடழந்தேபார் மகபாரபாணி.

"ஆசிரியேதர! வல்லபாளததேவடனை ஏன் இன்னும் கபாணவில்டல? அந்தேப் பபாடறையில் நின்று வகபாண்டு 
இன்னும் என்னை வசயத வகபாண்டிருக்கிறைபாதனைபா?" என்று ஆலயேத்தக்குள நுடழயும் தபபாத 
பவழக்கனிவபாயேர் அதேங்தகபாட்டைபாசிரியேரின் கபாத அருதக வமல்லக் தகட்டைபார்.

"வரபாமல் எங்தக தபபாகப் தபபாகிறைபான்? அவனுடடையே தேங்டக தவறு வந்திருக்கிறைபாள. ஏதேபாவத 
முக்கியேமபானை கபாரியேம் இருக்கும்! விடரவில் வந்தவிடுவபான். நீங்கள வபாருங்கள; நபாம் உளதள 
தபபாகலபாம்" என்று ஆசிரியேர் அவருக்குச் சமபாதேபானைம் கூறினைபார்.

கடைற்கடரதயேபாரக் தகபாவிலபாடகயினைபால் மிகவும் தேணிவபாகக் கட்டைப்பட்டிருந்தேத. மதிற் சுவர்களில் 
பலகணிகள அடமயேப் வபறைவில்டல. உளதள வவளிச்சம் வருவதேற்கபாக தமற்புறைத்த விதேபானை சுவரில் 
வட்டை வட்டைமபாக இடடைவவளிகள விடைப்பட்டிருந்தேனை.

கபாற்று நுடழவதேற்கு வசதிகதள இல்லபாமலிருந்தம் கடைடல ஒட்டி இருந்தேதேபால் குளிர்ச்சியேபாக இருந்தேத. 
மகபாரபாணியேபாரின் விஜேயேத்டதே முன்னிட்டுக் தகபாவிலுக்குள விதசஷ தீபபாலங்கபாரங்கள வசயதிருந்தே 
தபபாதிலும் மூடல முடுக்குகளில் ததேங்கி நின்றை பயேங்கர இருடளச் சின்னைஞ் சிறு தீபங்களபால் ஒன்றும் 
வசயயே முடியேவில்டல.

கல்பதகபாடி கபாலமபாக மூன்று மகபா சமுத்திரங்களும் ஒன்று தசரும் அந்தே இடைத்தில் கன்னித் தேவம் 
இயேற்றிக் வகபாண்டிருக்கும் குமரித் தேபாயின் தேரிசனைம் வபானைவன்மபாததேவியின் மனைத்தில் நிர்மலமபானைவதேபாரு
சபாந்திடயே உண்டைபாக்கியேத. கர்ப்பக்கிருகத்தில் குமரித் ததேவியின் வநற்றியிலிருந்த மின்னைல் கீற்றுப் 
தபபால் டவர டவடூரியேங்களில் இடழத்தே திலகம் ஒளி வீசி மின்னியேத.

'அரசி! நபான் தேமிழ் நிலத்தின் எல்டலடயேக் கபாக்கும் தேமிழ்த்ததேவி. நீ தேமிழகத்டதேதயே ஒரு குடடைக்கீழ் 
ஆண்டை மன்னைபாதி மன்னைனைபானை ஒருவடனை மணந்தே பபாண்டிமபாததேவி. அஞ்சபாததே! என் அருள உனைக்கு 
உண்டு' என்று திருநுதேலின் புருவங்களுக்கிடடைதயே அருவளபாளி வீசும் திலகச் சுடைர் வசபால்லபாமல் 
வசபால்லுகிறைததேபா?
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"ததேவீ! இந்தேச் சந்நிதிக்கு தநதர கடைல் வதேரியும்படியேபாக மதிற் சுவரில் ஒரு தவபாரம் இருந்தேதேபாம். 
அன்டனையின் திலகச் சுடைவரபாளி கண்டு கவரப்பட்டை எத்தேடனைதயேபா மரக்கலங்களும், கப்பல்களும் தபபாக 
தவண்டியே தடறை இததேபாதனைபா எனை மயேங்கி வந்த பபாடறைகளில் தமபாதிச் சிடதேந்தேதண்டைபாம். இப்தபபாத 
அந்தேத் தவபாரத்டதே மூடி விட்டைபார்கள" என்று கூறினைபார் பவழக்கனிவபாயேர்.

பக்திப்பரவசம் நிடறைந்தே முகபபாவத்ததேபாடு சந்நிதிடயேதயே உற்றுப் பபார்த்தக் வகபாண்டிருந்தே மகபாரபாணி 
பவழக்கனிவபாயேர் கூறியேடதேக் தகட்டுத் தேடலயேடசத்தேபார். தேன் இருபுறைமும் நின்று வகபாண்டிருந்தே இளம் 
வபண்கடளப் பபார்த்த ஒருமுடறை புன்முறுவல் பூத்தேபார். பகவதியும் விலபாசினியும் பதிலுக்கு 
மரியேபாடதேயேபாகப் புன்னைடக வசயதேபார்கள.

அர்ச்சகர் எல்தலபாருக்கும் குங்குமம், சந்தேனைம் ஆகியே பிரசபாதேங்கடளக் வகபாண்டு வந்த அளித்தேபார். 
குங்குமம் முதேலியேவற்டறை அர்ச்சகர் வகபாண்டு வந்தே தபபாத மகபாரபாணி டககூப்பி வணங்கிவிட்டுத் 
திருநீற்டறை மட்டும் எடுத்த அணிந்தவகபாண்டைபார்.

"இந்தேக் குழந்டதேகளுக்கு நிடறையேக் குங்குமமும் சந்தேனைமும் வகபாடுங்கள. இவர்கள தேபான் பூவும் 
குங்குமமுமபாகச் சந்தேனைமும் மஞ்சளும் பூசிப் வபருவபாழ்வு வபாழ தவண்டியேவர்கள. எங்கடளவயேல்லபாம் 
விடைக் கன்னியேபாக்குமரியேம்மன் தமல் இவர்களுக்குத்தேபான் உரிடம அதிகம். அவடளப் தபபாலதவ 
இவர்களும் கன்னிடககள. ஆனைபால் என்டறைக்குதம அப்படி இருந்த விடைமபாட்டைபார்கள!" என்று மகபாரபாணி
சிரித்தக் வகபாண்தடை கூறியே தபபாத எல்தலபாரும் சிரித்தேபார்கள. தேபாழ்வபானை குறுகியே அந்தே முன் 
மண்டைபத்தில் ஏககபாலத்தில் அத்தேடனை சிரிப்வபபாலிகளும் எதிவரபாலித்தேனை. தகலிக்கு ஆளபானை பகவதியும் 
விலபாசினியும் கன்னைஞ் சிவக்க முறுவலித்தேவபாறு தேடல குனிந்தேபார்கள. குனிந்தே தேடல நிமிரபாமதல 
குங்குமமும், சந்தேனைமும் எடுத்தக் வகபாண்டைபார்கள.

"குழந்டதேகதள! வபாருங்கள. கர்ப்பக்கிருகத்டதேச் சுற்றியிருக்கும் இந்தேப் பிரகபாரத்டதே வலம் வரலபாம்" 
என்று அவர்கள இருவடரயும் இரண்டு டககளிலும் பற்றிக் வகபாண்டு பிரகபாரத்தக்குள நுடழந்தேபார் 
மகபாரபாணி.

இருண்டு குறுகலபாயிருந்தே அந்தேச் சிறியே பிரகபாரத்தில் ஒளி மங்கியே அகல் விளக்குகள எரிந்த 
வகபாண்டிருந்தேனை. மகபாரபாணியேபாரும் வபண்கள இருவரும் தேவிர மற்றைவர்கள எல்தலபாரும் மண்டைபத்திதல
நின்று விட்டைபார்கள. குறுகலபானை வழியில் எல்தலபாரும் ஒதர சமயேத்தில் நுடழந்தேபால் இடடையூறைபாக 
இருக்குவமன்று எண்ணி அதேங்தகபாட்டைபாசிரியேர், பவழக்கனிவபாயேர் முதேலியேவர்கள கூடை வவளிதயே நின்று 
வகபாண்டைனைர்.

விலபாசினியிடைமும், பகவதியிடைமும் ஏததேததேபா சிரித்தப் தபசிக் வகபாண்தடை பிரகபாரத்தில் நடைந்தேபார் 
மகபாரபாணி. பிரகபாரத்தின் தமற்புறைச் சுவரில் மூன்று பபாகத்தக்கு ஒரு தவபாரமபாக வட்டைத் தவபாரங்கள 
இருந்தேனை.

அந்தே வட்டை இடடைவவளிகளின் மூலம் நீலவபானைத்தின் சின்னைஞ் சிறு நட்சத்திரப் பூக்கள வபபௌர்ணமி 
நிலபா ஒளியில் அழகபாகத் ததேபான்றினை.

மகபாரபாணியின் டகடயேப் பிடித்தக் வகபாண்தடை நடைந்தே பகவதி தமதல பரபாக்குப் பபார்த்தேவபாதறை வசன்றைபாள.
விலபாசினி தேடரடயேப் பபார்த்தக் வகபாண்தடை குனிந்த வசன்றைபாள. அவர்கள இருவருக்கும் நடுதவ 
தியேபானைத்தினைபால் குவிந்தே கண்ணிடமகளுடைதனை பரவசத்ததேபாடு வமல்ல நடைந்த வகபாண்டிருந்தேபார் 
மகபாரபாணி வபானைவன்மபாததேவி.

பிரகபாரத்தின் கிழக்கு மூடலயும் வடைக்கு மூடலயும் சந்திக்கிறை திருப்பத்டதே வநருங்கியே தபபாத தமதல 
பபார்த்தக் வகபாண்தடை வந்தே பகவதி 'வீல்' என்று பயேங்கரமபாக அலறினைபாள! முன்னைபால் நடைந்த 
வகபாண்டிருந்தே மகபாரபாணியேபாடரயும் விலபாசினிடயேயும் குபீவரன்று பபாயந்த நபாடலந்தேடி பின்னுக்கு 
இழுத்தக் கீதழ தேளளினைபாள அவள. தேளளியே தவகத்தில் அவர்கடளப் தபபாலதவ தேபானும் நிடல குடலந்த
கல் தேளத்தில் விழுந்தேபாள. "என்னை? ஏன் இப்படிச் வசயதேபாய?" என்று மகபாரபாணியும், விலபாசினியும் 
இடரந்தே குரலில் கத்தினைபார்கள. ஆனைபால் அவர்களுக்குப் பகவதி பதில் வசபால்வதேற்கு முன்தப அதேன் 
கபாரணம் கண் கபாணத் வதேரிந்த விட்டைத.

பிரகபாரத் திருப்பத்தின் தமற்புறைத்தத் தவபாரத்தில் கூர்டமயேபானை வபரியே தவல் நுனி ஒன்றும் அடதேப் 
பிடித்தக் வகபாண்டிருக்கும் வலிடம வபாயந்தே முரட்டுக் டகயும் வதேரிந்தேனை. மறுகணம் படீர் என்றை 
ஓடசதயேபாடு அந்தே தவல் கல்தேளத்தில் விழுந்த முடனை மழுங்கியேத.
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அவர்கள வதேபாடைர்ந்த வசன்றிருந்தேபால் மூவரில் நடுநபாயேகமபாக நடைந்தே மகபாரபாணியேபாரின் தமல் 
பபாயந்திருக்க தவண்டியே தவல் அத. தவல் கல்தேளத்தில் விழுந்தே ஓடச அடைங்குவதேற்குள தமதல 
விதேபானைத்தில் யேபாதரபா ஆள ஓடும் ஓடச திடுதிடுவவன்று தகட்டைத.

அதேற்குள பகவதியின் அலறைடலயும் கல்லில் தவல் விழுந்தேதேனைபால் உண்டைபானை ஓடசடயேயும் தகட்டு முன்
மண்டைபத்தில் நின்று வகபாண்டிருந்தே அதேங்தகபாட்டைபாசிரியேர் முதேலியேவர்களும் மற்றை வீரர்களும் 
பதேறியேடித்தக் வகபாண்டு பிரகபாரத்தக்குள தவகமபாக ஓடிவந்தேனைர்!

"என்னை? என்னை? இங்தக என்னை நடைந்தேத? ஏத இந்தே தவல்?" என்றை தகளவிக் குரல்கள கிளம்பினை.

"தமதல இருந்த யேபாதரபா தவபாரத்தின் வழியேபாக தவல் எறிந்த விட்டு ஓடுகிறைபான். மதில் வழியேபாக தமதல 
ஏறிப் பிடியுங்கள ஓடுங்கள!" என்று வீரர்கடள தநபாக்கிக் கூச்சலிட்டைபாள பகவதி.

----------------
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1.3. தேளபதி டகப்பற்றியே ஓடல

இததேபா இன்னும் ஓரிரு விநபாடியில் இறைப்பத உறுதி என்று எண்ணி, எல்லபாம் ஓயந்த தேளர்ந்த சபாவுக்குத் 
தேயேபாரபாகும்படியேபானை சூழ்ச்சிகவளல்லபாம் தேளபதி வல்லபாளததேவனின் வபாழ்வில் கணக்கின்றி 
ஏற்பட்டிருக்கின்றைனை. தேன் எதிரிகள, தேன்டனைக் வகபால்வதேற்கபாகத் தடித்தக் வகபாண்டிருப்பவர்கள - 
இவர்களுக்கிடடையில் கூடை தவடிக்டகக்கபாக வலுவில் தபபாய மபாட்டிக் வகபாண்டு முடிவில் சிரித்தேபடிதயே 
தேப்பி வருவத அவன் வழக்கம். எதேற்கும், எப்தபபாதம் அஞ்சியேறியேபாதே வநஞ்சுரம் வகபாண்டை 
வல்லபாளததேவன் அன்று அந்தே இரவில் கடைதலபாரத்தப் பபாடறைகளின் நடுவில் இரண்டு பக்கமிருந்தம் 
பபாயந்த தேன் ததேபாளபட்டடையில் உரசும் வபாள நுனிகடளப் பபார்த்தேதம் ஒரு கணம் அப்படிதயே திடகத்த 
நின்றுவிட்டைபான்.

அவன் பபாதேங்கள முன்னும் நகரவில்டல; பின்னும் நகரவில்டல. உயிருளள ஆளபாக இயேங்கி நடைந்த 
வந்தேவன் திடீவரன்று சிடலயேபாக மபாறிவிட்டைத தபபால் ஆடைபாத அடசயேபாத நின்றைபான். வகபாஞ்சம் 
நகர்ந்தேபாதலபா, அடசந்தேபாதலபா வபாளகள ததேபாளில் அழுந்திவிடும். அவன் இடடையிலும்தேபான் வபாள 
இருந்தேத. இடுப்பில் உடறைக்குள வதேபாங்கும் அந்தே வபாடள உருவி எடுக்கக் கூடை அவன் டககள அடசயே 
முடியேபாத. அப்படிப்பட்டை நிடல!

முகத்டதேத் திருப்பபாமல் நின்றை வண்ணதம விழிகளின் இருபக்கத்தப் பபார்டவயும் பக்கவபாட்டில் சபாயந்த
நிற்பவர்கடளப் பபார்க்க முயேன்றைபான் தேளபதி. அவன் விழிகள இரண்டும் கபாடதேத் வதேபாட்டு விட்டைனை 
தபபால் நீண்டைனை. பபார்க்கபாதேத தபபால் பபார்த்தே அப் பபார்டவயிதல ஒரு மிரட்சி இருந்தேத.

"வதேன்பபாண்டி நபாட்டு வீரத் தேளபதியேபாருக்கு வபாள முடனையில் வணக்கம் வசலுத்தகிதறைபாம்."

அவர்கள குரல் தேபான். ஏளனைமும் மமடதேயும் வதேபானித்தேனை அதில். தேளபதி பதில் வசபால்லபாமல் சிரித்தேபான். 
கடடைக் கண் பபார்டவயேபாதலதயே இருபுறைம் வபாடள நீட்டிக் வகபாண்டு நின்றைவர்கடளப் பபார்த்தக் வகபாண்டு
விட்டைபான். முன்பு வதேரிந்தே சிவப்புத் தேடலப்பபாடகப் தபர்வழிகள தேபான் அவர்கள. சபாமர்த்தியேமும் 
சமதயேபாசிதே சபாதரியேமும் வகபாண்டு எத்தேடனைதயேபா சூழ்ச்சிகடளக் கடைந்திருக்கும் அவன் மனைத்தில் 
சிந்தேடனையேடலகள ஒன்தறைபாடு ஒன்றைபாக தமபாதிப் புரண்டைனை.

தேளபதியின் முகத்தில் மின்னி மடறையும் சிந்தேடனை தரடககடளயும், அவன் சலனைமற்று நிற்படதேயும் 
பபார்த்த, அவர்கள மனைத்தக்குள என்னை நிடனைத்தக் வகபாண்டைபார்கதளபா? வதேரிந்த வகபாளள முடியேவில்டல.

"தேளபதி அவர்கதள! தேங்கள இடடையிலிருக்கும் வபாடள இப்படிக் கழற்றி டவத்தவிட்டைபால் 
நன்றைபாயிருக்கும். வீணபாக நபாங்கள சிரமம் எடுத்தக் வகபாளள தவண்டியிருக்கபாத" என்றைனைர்.

வல்லபாளததேவன், "ஆகபா! அதேற்வகன்னை? இததேபா கழற்றி டவத்த விடுகிதறைன்" என்று வசபால்லிக் 
வகபாண்தடை குபீவரனை இரண்டைடி முன்னைபால் நகர்ந்த வகபாண்டு இடடையிலிருந்தே வபாடள உருவினைபான். 
அவன் இப்படிச் வசயவபாவனைன்படதே அவர்கள எதிர்பபார்க்கவில்டல. 'வபாடள உருவிக் கீதழ 
டவப்பதேற்குத்தேபான் குனிகிறைபான்' என்று அவர்கள நிடனைத்தக் வகபாண்டிருக்கும் தபபாததே தேளபதி வபாடள 
உருவிக் வகபாண்டு அவர்கள தமல் பபாயந்தேபான். இரண்டு தபருடடையே வபாளகளில் அவனைத ஒதர வபாள 
தமபாதியேத.

"வதேன்பபாண்டி நபாட்டுப் படடைத் தேடலவருக்கு இன்று நம்முடடையே டகயேபால் முடிவு கபாலம் 
தபபாலிருக்கிறைத!" என்றைபான் அந்தே வீரர்களில் ஒருவன்.

"ஐயேபா, தேளபதியேபாதர! இந்தே ஏமபாற்று தவடலகவளல்லபாம் எங்களிடைம் தவண்டைபாம்!" என்று மிகுந்தே 
ஆத்திரத்ததேபாடு வசபால்லிக் வகபாண்தடை வபாடளச் சுழற்றி வீசினைபான் இன்வனைபாருவன்.

"அத சரி! சபாவு யேபாருக்கு என்படதே உங்கள டககளிலும், என் டகயிலும் சுழலும் இந்தே வபாளகள அல்லவபா 
தீர்மபானிக்க தவண்டும்? பபாண்டி நபாட்டுத் தேளபதிக்குச் சபாவு தநர்ந்தேபாலும் அத இன்வனைபாரு உண்டம 
வீரன் டகயேபால் தேபான் தநரும். உங்கடளப் தபபால யேபாதரபா ஊர் தபர் வதேரியேபாதே ஒற்றைர்களின் டககளபால் 
அல்ல! வதேரிந்த வகபாளளுங்கள!" என்று வீரவமபாழி கூறி அடறை கூவியேவபாதறை வபாடள தவகமபாகச் 
சுழற்றினைபான் வல்லபாளததேவன்.

தபபார்ப் பழக்கம் மிகுந்தே தேளபதியின் வபாள வீச்சுக்கு முன்னைபால் அந்தே இரண்டு ஒற்றைர்களும் திணறிப் 
தபபாய விட்டைனைர். அவர்களில் ஒருவடனைப் பபாடறை விளிம்பு வடரயில் தரத்திக் வகபாண்டு தபபாயக் 
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கடைலுக்குள தேளளிவிட்டைபான் தேளபதி. கடைலுக்குள விழுந்தேவன் பபாடறைகளில் தமபாதி அடிபட்டு 
மூர்ச்டசயேபாகிக் கீதழ பபாடறைத் திடைலின் தமல் கிடைந்தேபான். மற்வறைபாருவனுடடையே வபாடளத் தேண்ணீருக்குள 
'படீர்' என்று தேட்டிவிட்டை பின் டகதயேபாடு அவடனை இறுக்கிப் பிடித்தக் வகபாண்டைபான்.
"அதடை, பதேதர! நீ எந்தே நபாட்டு ஒற்றைன்? என்னிடைம் உண்டமடயேச் வசபால்ல தவண்டும். பபாண்டி நபாட்டு 
வீரர்கள எப்தபபாதம் உண்டமடயேத் தேபான் தபசுவபார்கள. மற்றைவர்களிடைமிருந்தம் உண்டமடயேத்தேபான் 
தகட்பபார்கள."

பிடிபட்டைவன் பதில் வசபால்லபாமல் திருட்டு விழி விழித்தேபான். "பதில் வசபால்கிறைபாயேபா? உன்டனைச் வசபால்ல 
டவக்கட்டுமபா?" என்று டகடயே ஓங்கினைபான் தேளபதி. பிடிபட்டை ஒற்றைனின் உடைல் 'கிடுகிடு'வவன்று 
நடுங்கியேத. கலக்கமும் சஞ்சலமும் அவன் முகத்தில் பதிந்தேனை. வபாடயேத் திறைக்கபாமல் ஊடம நடிப்பு 
நடித்தேபான்.

வல்லபாளததேவன் தேன்டனை அதேட்டிக் வகபாண்டிருக்கும் தபபாததே திடீவரன்று தேனைத இடுப்புக் 
கச்டசயிலிருந்த ஏததேபா ஒரு வபபாருடள உருவி எடுத்தக் கடைலுக்குள எறியே முயேன்றைபான் அந்தே ஒற்றைன். 
அவன் டக இடைத பக்கத்த இடுப்டபத் தேடைவி எடதேதயேபா எடுக்க முயேல்வடதே அவடனைப் பிடித்தே 
கணத்திலிருந்ததே கவனித்தக் வகபாண்டிருந்தே தேளபதி, விருட்வடைன்று எறிவதேற்கு ஓங்கியே அவன் டகடயேப்
பிடித்த அதிலிருந்தே வபபாருடளப் பறித்தக் வகபாண்டைபான். அத ஒரு திருமுக ஓடல. ஒரு டகயேபால் 
அவடனைப் பிடித்தக் வகபாண்டு இன்வனைபாரு டகயேபால் அந்தேத் திருமுக ஓடலடயேக் கண்களுக்கு அருதக 
வகபாண்டு தபபாய, நிலபா ஒளியில் அதில் என்னை வடரந்திருக்கிறைவதேன்று வபாசிக்க முயேன்றைபான்.

ஆனைபால் அததே சமயேத்தில் தகபாவிலின் தமல் தேளத்தில் வீரர்கள ஏறி ஓடும் ஓடசயும், "விடைபாததே பிடி! 
மகபாரபாணியின் தமல் தவடல எறிந்த விட்டு ஓடுகிறைபான்!" என்றை கூக்குரல்களுமபாகக் தகட்கதவ அவர்கள 
இருவருடடையே கவனைமும் ஒதர சமயேத்தில் தகபாவிலின் பக்கம் திரும்பியேத.

அவர்கள திரும்பிப் பபார்த்தே சமயேத்தில் தகபாவில் மதிலின் பின்புறைமபாக உளள ஆழமபானை கடைற்பகுதியில் 
தமல் தேளத்திலிருந்த ஓர் உருவம் குதிப்பத மட்டும் வதேரிந்தேத. தமல் தேளத்தில் தகட்டை கூக்குரலும் 
நடைந்தே நிகழ்ச்சியும் தேன்டனை விடைத் தேன் டகயில் பிடிப்பட்டிருந்தே ஒற்றைடனைதயே அதிகமபாகக் 
கலவரத்தக்கும் திடுக்கிடுதேலுக்கும் உளளபாக்கியிருக்கின்றைனை என்படதே அவன் முகக் குறிப்புகளபால் 
ஒருவபாறு வதேரிந்த வகபாண்டைபான் வல்லபாளததேவன்.

தேளபதியின் மனைம் நடுங்கியேத. "ஐதயேபா! மகபாரபாணியின் தமல் தவல் எறியேப்பட்டு விட்டைதேபா? தேளபதி 
அருகிலிருந்தம் இப்படி நடைந்தவிட்டைவதேன்று உலகம் பழிக்குதம! இத என்னை? தபபாதேபாதே கபாலதமபா?" 
என்று பதேறினைபான். 'தமல் தேளத்திலிருந்த தவல் எறிந்த விட்டுக் கடைலில் குதித்தேவனுக்கும் இந்தேச் 
சிகப்புத் தேடலப்பபாடக ஒற்றைர்களுக்கும் ஏதேபாவத வதேபாடைர்பிருக்குதமபா?' என்று அவனுக்குச் சந்ததேகம் 
உண்டைபாயிற்று. உடைதனை தேன் டகயில் கிடடைத்தே ஓடலதயேபாடும் ஒற்றைதனைபாடும் அங்கிருந்த இறைங்கிக் 
தகபாவிலுக்கு விடரந்தேபான். "இந்தே ஒற்றைடனைப் பபாதகபாத்த டவத்திருங்கள. தேப்பிவிடைபாமல் 
ஜேபாக்கிரடதேயேபாக இருக்க தவண்டும்" என்று கூறி, பரிவபாரத்த வீரர்களிடைம் தேன் டகயில் பிடிபட்டை 
ஒற்றைடனை ஒப்படடைத்த விட்டு, திருமுக ஓடலதயேபாடு மகபாரபாணிடயேப் பபார்க்க விடரந்த உளதள 
வசன்றைபான்.

தமதல இருந்த விதேபானைத் தவபாரத்தின் வழிதயே வீசி எறியேப்பட்டை தவலினைபால் மகபாரபாணியேபாருக்கு எந்தே 
விதேமபானை ஆபத்தம் ஏற்படைவில்டல என்று அறிந்த வகபாண்டை பின்புதேபான் தேளபதிக்கு நிம்மதியேபாக மூச்சு 
வந்தேத. தகபாவிலின் கர்ப்பக்கிருகத்தக்கு முன்னைபால் இருந்தே மணி மண்டைபத்தில் மகபாரபாணி 
வபானைவன்மபாததேவி, பவழக்கனிவபாயேர், அதேங்தகபாட்டைபாசிரியேர், தேன்னுடடையே தேங்டக பகவதி, ஆசிரியேர் 
மகள விலபாசினி ஆகிதயேபார் வீற்றிருக்கும் தபபாத தேளபதி வல்லபாளததேவன் அங்தக பிரதவசித்தேபான். 
"மகபாரபாணி! நபான் தகளவிப்பட்டைத வமயதேபானைபா? யேபாதரபா வஞ்சகன் தவடல எறிந்த விட்டு ஓடினைபான் 
என்றைபார்கதள? இவதேன்னை வகபாடுடம? ஆலயேத்தக்குள வதேயவ தேரிசனைத்தக்கபாக நுடழயும் தபபாத கூடைவபா 
அரசியேல் சூழ்ச்சிகள? இத்தேடகயே பயேங்கர நிகழ்ச்சியின் தபபாத மகபாரபாணியேபாரின் அருகிலிருக்க 
இயேலபாமற் தபபானைதேற்கு அடிதயேடனை மன்னிக்க தவண்டும். தீயே சக்திகள வதேன்பபாண்டி நபாட்டடை 
வட்டைமிட்டுக் வகபாண்டிருக்கின்றைனை. சற்று முன் அடிதயேன் கடைற்கடரப் பபாடறையில் பின் தேங்கி நின்றைதேன் 
கபாரணம் இங்கு ஒருவருக்கும் புரிந்திருக்கபாத. அதவும் நம்டமச் சூழ்ந்த வநருங்கிக் வகபாண்டிருக்கும் 
ஒரு பயேங்கரச் சதியின் உண்டமடயேப் புரிந்த வகபாளவதேற்கபாகத்தேபான். இததேபா இந்தே ஓடலடயேப் 
பபாருங்கள" என்று ஒற்றைனிடைமிருந்த டகப்பற்றியே திருமுக ஓடலடயே எடுத்த மகபாரபாணிக்கு முன்னைபால் 
டவத்தேபான் தேளபதி.

"தேளபதியேபாதர! இன்டறைக்கு மகபாரபாணியேபார் உயிர் பிடழத்தேத யேபாரபால் வதேரியுமபா? உங்கள தேங்டக 
பகவதியின் வீரச் வசயேல்தேபான் ததேவிடயேக் கபாப்பபாற்றியேத. ஒரு மகபா வீரனின் தேங்டக என்படதே உங்கள 
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சதகபாதேரி நிரூபித்த விட்டைபார். பபாயவதேற்கு இருந்தே தவடலப் பபார்த்தேவுடைன் மகபாரபாணிடயேப் பின்னுக்கு 
இழுத்தக் கீதழ தேளளியேதேபால் தேபான் ஆபத்தில்லபாமல் தபபாயிற்று" என்றைபார் தகபாவில் அர்ச்சகர்.

அடதேக் தகட்டைதம், "பகவதி! நீ எப்தபபாத இங்தக வந்தேபாய?" என்று தேங்டகடயே விசபாரித்தேபான் தேளபதி.

"மகபாரபாணியேபார் ஆலயேத்தக்குள நுடழவதேற்கு முன்தப நபானும் ஆசிரியேர் மகள விலபாசினியும் இங்தக 
வந்த தசர்ந்த வகபாண்தடைபாம் அண்ணபா!" என்று பதில் கூறினைபாள பகவதி.

தேளபதி வகபாடுத்தே ஓடலடயேக் டகயில் எடுத்தே மகபாரபாணி அப்தபபாததே அந்தே இடைத்தில் அடதேப் படித்த 
அறிந்த வகபாளள விரும்பவில்டல. மண்டைபத்தில் இருந்தே எல்தலபார் முகங்களிலும் ஒருவடகக் 
கலவரத்தின் சபாடயே படிந்திருந்தேத. தேளபதி வகபாண்டு வந்தே ஓடலயில் அடைங்கியிருக்கும் வசயதிடயே 
அறிந்த வகபாளளத் தடிக்கும் ஆவல் அவர்கள எல்தலபார் பபார்டவயிலும் இருந்தேத. தேளபதி கூறியே சில 
வசபாற்களிலிருந்த படகச் சக்திகள எதிர்ப்பதேற்கு ஒன்று கூடுகின்றைனை, என்று மற்றைவர்கள அநுமபானிக்க 
முடிந்தேத.

ஓடலடயேப் பபார்த்தவிட்டு மகபாரபாணி வபானைவன்மபாததேவி என்னை கூறைப் தபபாகிறைபார் என்படதேக் தகட்க 
எல்தலபாரும் கபாத்திருந்தேனைர். ஆலயேத்தக்குள அசபாதேபாரணமபானை அடமதி நிலவியேத. வீரர்கள, 
பரிவபாரங்கள, அர்ச்சகர்கள எல்தலபாரும் அடைங்கி ஒடுங்கி மகபாரபாணியேபாரின் முகத்டதேதயே இடமயேபாமல் 
பபார்த்தக் வகபாண்டிருந்தேனைர். மகபாரபாணியேபாதரபா ஓடலடயேப் படிக்கவுமில்டல, வபாய திறைந்த 
தபசவுமில்டல. ஊசி விழுந்தேபாலும் அத வதேளிவபாகக் தகட்கும் படியேபானை அந்தே அடமதி சில விநபாடிகள 
நீடித்தேத. தேளபதியின் பபார்டவயில் தூதணபாரமபாக வடளந்த வநளிந்த கிடைந்தே தவல் வதேன்பட்டைத. 
அததேபான் மகபாரபாணியின் தமல் எறியேப்பட்டை தவலபாக இருக்க தவண்டுவமன்று அவன் 
எண்ணிக்வகபாண்டைபான்.

"தேளபதி! தகபாட்டடையிலிருந்த புறைப்பட்டை தபபாத ஆலயேத்தக்குப் தபபாகிதறைபாம் என்றை அடமதியில் 
மனைக்குழப்பங்கடள மறைந்த நிம்மதிதயேபாடு புறைப்பட்தடைன். இப்தபபாததேபா இங்கு வந்தே பின் நடைந்தே 
நிகழ்ச்சியேல் மனைம் குழம்பிப் தபபாயிருக்கிறைத. வபார்த்டதேகளபால் விவரித்தச் வசபால்ல முடியேபாதே 
அதிர்ச்சியில் மூழ்கிக் வகபாண்டிருக்கிதறைன். என்னை தபசுவத? எடதேச் சிந்திப்பத? எடதேச் வசயவத? 
ஒன்றுதம எனைக்குப் புரியேவில்டல. வரவர அரசபாட்சியில் பற்றுக் குடறைந்த வகபாண்தடை வருகிறைத. ஒன்று, 
இந்தே அரடசயும் ஆட்சிடயேயும் டகப்பற்றுவதேற்கபாகப் வபபாயயும், சூழ்ச்சியும் வசயயும் எதிரிகளிடைம் 
இடதே உதேறிவிட்டு எங்கபாவத தபபாயப் புத்தே மதேத்தில் தசர்ந்த பிறைவிப் பிணிக்கு மருந்த ததேடை 
தவண்டும்; அல்லத ஓடிப்தபபானை இரபாசசிம்மடனைத் ததேடிப் பிடித்தக் வகபாண்டு வந்த முடிசூட்டி விட்டு 
நபான் நிம்மதியேபாக இருக்க தவண்டும். இந்தே இரண்டில் ஏதேபாவவதேபான்று நடைந்தேபாவலபாழியே என்னைபால் 
இப்படிதயே மதில் தமல் பூடனையேபாக கபாலங்கழிக்க முடியேபாத. என்டனைப் தபபால் நபாயேகடனை இழந்தே ஒரு 
வபண்டண இந்தேத் வதேன்பபாண்டி நபாட்டுக்குப் தபரரசியேபாக உரிடம வகபாண்டைபாடி, இன்பத்திலும் 
தன்பத்திலும் எவ்வளதவபா ஒத்தடழக்கிறீர்கள. அதேற்கபாக நபான் வபருடமப்படைத்தேபான் தவண்டும். 
ஆனைபால் இந்தேப் வபருடமடயேத் வதேபாடைர்ந்த ஏற்றுக் வகபாளளும் வநஞ்சு உரம் எனைக்கு இல்டல. என் 
அருடமக் குமபாரனும் உங்கள இடளயே சக்கரவர்த்தியுமபானை இரபாசசிம்மன் இலங்டகத் தீவில் தபபாயச் 
சுற்றிக் வகபாண்டிருப்பதேபாகச் வசபால்லுகிறைபார்கள. மகபாமன்னைரபானை பரபாந்தேக பபாண்டியேரின் வழி 
முடறையினைர்தேபான் உங்கடள ஆளதவண்டுவமன்றை உறுதி உங்களுக்கு இருக்குமபானைபால் இலங்டகத் 
தீவுக்குப் தபபாய இடளயே சக்கரவர்த்திடயேத் ததேடிக் வகபாண்டு வபாருங்கள. தேளபதி! இந்தே ஓடலடயே 
இப்தபபாத நபான் படிக்க விரும்பவில்டல. இத உம்மிடைதம இருக்கட்டும்."

உருக்கம் நிடறைந்தே நீண்டை தபச்சுக்குப் பின் திருமுக ஓடலடயே வல்லபாள ததேவனிடைதம திருப்பிக் 
வகபாடுத்த விட்டைபார் மகபாரபாணி. பின்பும் அங்கு நிலவியே அடமதி கடலயேவில்டல. 
அதேங்தகபாட்டைபாசிரியேரும், பவழக்கனிவபாயேரும், தேளபதியும் ஒன்றும் தபசத் ததேபான்றைபாமல் ஒருவர் 
முகத்டதே ஒருவர் பபார்த்தக் வகபாண்டைனைர். ஆலயேத்தில் எரிந்த வகபாண்டிருந்தே தீபச் சுடைர்கள கூடை ஆடைபாமல் 
ஸ்தேம்பித்தப் தபபானைடவ தபபால விளங்கினை. மகபாரபாணியேபார் மனைம் வவதம்பி விரக்தியேடடைந்த 
தபபாயிருக்கும் அந்தே நிடலயில் என்னை தபசுவவதேன்று வதேரியேபாமல் மடலத்தப் தபபாய அப்படிதயே 
நின்றைபான் தேளபதி.

"தேளபதி! நபாடளதயே புறைத்தேபாயே நபாட்டு மகபாசடபடயேக் கூட்டுங்கள. இந்தேப் பிரச்சிடனைகளுக்கு ஒரு முடிவு 
கண்டைபாக தவண்டும். நபாஞ்சில் நபாட்டுக் கூற்றைங்களின் பிரதேம மந்திரபாதலபாசடனைத் தேடலவரபாகியே 
இடடையேபாற்றுமங்கலத்த நம்பிடயே அடழத்த வபாருங்கள. இந்தே ஓடலடயேயும், இத சம்பந்தேமபானை 
எதிரிகளின் சூழ்ச்சிகடளயும் கூடை நபாடள மகபாசடபக் கூட்டைத்தில் ஆதலபாசித்தக் வகபாளளலபாம். 
இப்தபபாத நபாம் புறைப்படைலபாம்" என்று மீண்டும் உறுதியேபானை குரலில் கூறினைபார் மகபாரபாணி. அப்தபபாத 
தகபாயில் வபாயிலில் பரிவபாரத்த வீரர்களில் முக்கியேமபானை ஒருவன் தேளபதியின் கபாதேருதக வந்த, "பிரபு! 
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நீங்கள எங்களிடைம் ஒப்படடைத்திருந்தே அந்தே ஒற்றைன் தேப்பிவிட்டைபான்" என்று வமல்லியே குரலில் கூறினைபான்.
தேளபதி வல்லபாளததேவன் திடுக்கிட்டைபான்.
---------
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1.4. இடடையேபாற்றுமங்கலம் நம்பி

இந்தேக் கடதேடயே தமதல வதேபாடைர்வதேற்கு முன்னைபால் பன்னூறு ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டை வதேன்பபாண்டி 
நபாடைபாகியே நபாஞ்சில் நபாட்டின் பல்தவறு உட்பிரிவுகடளப் பற்றி இங்தக ஒரு சில வசயதிகடளத் வதேரிந்த 
வகபாளள தவண்டியேத இன்றியேடமயேபாதேதேபாகிறைத.

ததேபாவபாடழக் கூற்றைம், மருங்கூர்க் கூற்றைம், வபபான்மடனைக் கூற்றைம், அருவிக்கடர கூற்றைம், பபாதகபாட்டுக் 
கூற்றைம் ஆகியே ஐந்த வபருங் கூற்றைங்களபாக நபாஞ்சிற் புறைத்தேபாயே நபாடு பிரிக்கப்பட்டிருந்தேத. ஒவ்வவபாரு 
கூற்றைத்தக்கும் பபாண்டியேர் ஆட்சிடயே தமற்பபார்க்கும் இரபாஜேப் பிரிதிநிதியேபாக ஒரு தேடலமகன் 
நியேமிக்கப்பட்டிருந்தேபான். இந்தேக் கூற்றைத் தேடலவர்களின் வதேபாகுதிக்கு நபாஞ்சில் நபாட்டு மகபாசடப என்று 
வபயேர். இந்தே மகபாசடபயின் மந்திரபாதலபாசடனைத் தேடலவரபாக அறிவினும், திருவினும், ஒழுக்கத்தினும், 
வயேதினும் மூத்தே சபான்தறைபார் ஒருவடரப் பபாண்டியே மன்னைன் தேபாதனை ததேர்ந்வதேடுத்த நியேமிப்பத வழக்கம். 
அவருக்குப் புறைத்தேபாயே நபாட்டு மகபாமண்டைதலசுவரர் என்று வபயேர்.

திரிபுவனைச் சக்கரவர்த்திகளபாகியே பரபாந்தேக பபாண்டியேததேவர் கபாலத்தில் பபாண்டியே சபாம்ரபாஜ்யேம் வடைக்கிலும்
வதேற்கிலும் வபரிதேபாகப் பரந்திருந்தேபாலும் மதடரடயேத் தேடலநகரமபாகக் வகபாண்டு ஆண்டு வந்தே அவரபால் 
வதேன்தகபாடி மூடலயிலுளள நபாஞ்சில் நபாட்டடை தநரடியேபாகக் கவனித்த ஆள முடியேபாதேதேபாலும் இந்தே 
ஏற்பபாட்டடைச் வசயதேபார். இந்தே ஏற்பபாட்டின்படி மருங்கூர்க் கூற்றைத்த இடடையேபாற்றுமங்கலம் நம்பி என்றை 
நபாஞ்சில் நபாட்டு தமடதே மகபாமண்டைதலசுவரரபாக நியேமிக்கப்பட்டிருந்தேபார்.

பரபாந்தேகச் சக்கரவர்த்திகள ஆண்டை இருபதேபாண்டுக் கபாலமும் அதேன் பின்பும் இடடையேபாற்றுமங்கலம் 
நம்பிதயே வதேபாடைர்ந்த அம் மபாவபரும் வபபாறுப்டப நிர்வகித்த வந்தேபார். சக்கரவர்த்திகள 
ததேகவிதயேபாகமடடைந்த, அமரரபானை பின்பு வடைபபாண்டி நபாட்டடைச் தசபாழனும், அவதனைபாடு 
தசர்ந்தேவர்களும் டகப்பற்றிக் வகபாண்டைதம், குமபார சக்கரவர்த்தி இரபாசசிம்மன் இலங்டகத் தீவுக்கு 
ஓடியேதம் தநயேர்கள ஏற்வகனைதவ அறிந்தே வசயதிகள. அந்தேப் பயேங்கரமபானை சூழ்நிடலயின் தபபாத 
மகபாரபாணி வபானைவன்மபாததேவியேபாடரத் வதேன்பபாண்டி நபாட்டுக்கு அடழத்த வந்த புறைத்தேபாயே நபாட்டுக் 
தகபாட்டடையில் இருக்கச் வசயத மகபாரபாணிக்கு அளிக்க தவண்டியே இரபாஜே வகபௌரவமும் மரியேபாடதேயும் 
அளித்தேவர் மகபாமண்டைதலசுவரரபானை இடடையேபாற்றுமங்கலம் நம்பி அவர்கதள.

நபாஞ்சில் நபாட்டின் உயிர்நபாடி தபபான்றை பகுதி மருங்கூற்றைம், கன்னியேபாகுமரி, சுசீந்திரம், தேபாணுமபாலயே 
விண்ணகரம், வதேன் திடசப் வபரும்படடை தேங்கியிருக்கும் தகபாட்டைபாற்றுப் படடைத்தேளம், புறைத்தேபாயே 
நபாட்டுக் தகபாட்டடை, மகபாமண்டைதலசுவரரின் வபாசஸ்தேலமபாகியே இடடையேபாற்றுமங்கலம் ஆகியே எல்லபா 
முக்கியே இடைங்களும் மருங்கூர்க் கூற்றைத்திதலதயே அடமந்திருந்தேனை. பபார்க்குமிடைவமங்கும் பரந்த 
கிடைக்கும் வநல்வயேல் வவளிகளும், சபாடலகளும் நிடறைந்தே மருங்கூர்க் கூற்றைத்தின் பசுடம வவளியில் 
இரட்டடை வடைமபாகியே முத்தமபாடலவயேபான்டறை வநளியேவிட்டைத தபபால் பஃறுளியேபாறு எனை முதேற் சங்கக் 
கபாலத்த அடழக்கப்பட்டை பறைளியேபாறும், புத்தேனைபாறும் பபாயந்த ஓடுகின்றைனை.

பறைளியேபாறும், புத்தேனைபாறும் கடைதலபாடு கலக்கும் சங்கம முகத்தவபாரத்தக்கு முன்னைபால் தேனித்தேனிதயே 
விலகிப் பிரிந்த ஒரு சிறியே அழகபானை தீடவ உண்டைபாக்கியிருக்கின்றைனை. அததவ இடடையேபாற்றுமங்கலம். 
வதேன்பபாண்டி நபாட்டு மகபாமண்டைதலசுவரரும், முதவபரும் தபரறிஞருமபாகியே நம்பியின் மபாளிடக இந்தேத்
தீவில்தேபான் அடமந்திருந்தேத. இந்தேத் தீவின் வபரும்பபாகத்டதே நிரப்பிக் வகபாண்டு நின்றைத 
மகபாமண்டைதலசுவரரின் கம்பீரமபானை மபாளிடகதேபான் என்றைபால் அத எவ்வளவு வபரிதேபாக 
இருக்குவமன்படதே தநரில் பபார்க்கபாமதல கற்படனை வசயத வகபாளள முடியும். மடலத் வதேபாடைர்தபபால் 
அந்தே மபாளிடகடயேச் சுற்றி வடளந்த வசல்லும் பிரம்மபாண்டைமபானை தகபாட்டடை மதிற்சுவர்களுக்கு 
இப்பபால் வவட்டைப்படைபாதே இயேற்டக அகழிகடளப் தபபால் புத்தேனைபாறும், பறைளியேபாறும் இரு கடரயும் 
நிரப்பி நீர் ஓடிக் வகபாண்டிருந்தேனை.

பகல் தநரத்தில் கதிரவன் ஒளியில் இந்தே மபாளிடகடயேப் பபார்ப்பதேற்குப் பதிலபாக, நடு இரவில் உலகதம 
ஆழ்ந்தே அடமதியின் மபாவபரும் ஒடுக்கத்தினுள உறைங்கிக் கிடைக்கும் தபபாத பபார்க்கும்படியேபானை அவசர 
வபாயப்டப இந்தேக் கடதே ஏற்படுத்தி விடுகிறைத. நடு இரவபானைபால் என்னை? மடைல் விரித்தே கமுகம் 
பபாடளடயேப் தபபாலப் வபபௌர்ணமி நிலபா ஒளிக்கதிர்கடள உமிழ்ந்த வகபாண்டிருக்கிறைததே! குளிர்ந்தே 
கடைற்கபாற்றின் சுகத்டதே அனுபவித்தக் வகபாண்தடை வளம் நிடறைந்தே நபாஞ்சில் நபாட்டு இரபாஜேபபாட்டடையில் 
நடைந்த வசல்வதேற்கு தசபாம்பல் அடடைவபார்களபா?

இடடையேபாற்றுமங்கலத்தக்குச் வசல்லும் கீழ்த் திடசச் சபாடலயில் ஆளரவமற்றை அந்தே நடு யேபாமத்தில் ஒரு 
வவண்ணிறைப் புரவி கனை தவகமபாகப் பபாயந்த வசன்றைத. அதேன் தமல் வல்லபாளததேவதனை வீற்றிருப்படதே 
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நிலபா ஒளியில் நன்றைபாக அடடையேபாளம் கண்டுவகபாளள முடிந்தேத. அவன் முகத்தில் அவசர கபாரியேத்டதே 
எதிர்தநபாக்கிப் பிரயேபாணம் வசயயும் பரபரப்டபக் கபாணமுடிந்தேத.

வபானைமும், பூமியும், திடசகளும், திடசக் தகபாணங்களும் அடமதியில் கட்டுண்டு கிடைந்தே அந்தே யேபாமப் 
வபபாழுதில் யேபாதரபா, மத்தேளத்தின் புறைமுதகில் 'தேடைதேடை' வவன்று தேட்டுவத தபபால் குதிடரயின் 
குளம்தபபாடச எதிவரபாலித்தேத. வபாயு தவகம், மதனைபாதவகம் என்பபார்கதள, அடவவயேல்லபாம் பிச்டச 
வபாங்க தவண்டும்! வதேன் திடசத் தேளபதி வல்லபாளததேவனின் குதிடர நபாலு கபால் பபாயச்சலில் பறைந்த 
வகபாண்டிருந்தேத!

சபாதேபாரணமபாகக் கன்னியேபாகுமரியிலிருந்த இடடையேபாற்றுமங்கலத்தக்கு ஒன்றைடர நபாழிடக தநரம் 
குதிடரப் பயேணத்தக்கு ஆகும். கபாரியேத்தின் அவசரத்டதே முன்னிட்டுக் வகபாண்டு வந்திருந்தே 
வல்லபாளததேவன் ஒரு நபாழிடக தநரத்தக்கு முன்னைதேபாகதவ இடடையேபாற்றுமங்கலத்டதே 
வநருங்கிவிட்டைபான்.

மண்டைதலசுவரரின் மபாளிடகக்குத் வதேன்புறைம் கண்ணுக்வகட்டியே வடர வநடுந்தூரத்தக்கு வநடுந்தூரம் 
ஒதர தேண்ணீர்ப் பிரவபாகமபாகத் வதேரிந்தே பறைளியேபாற்றின் இக்கடரயில் வந்த தேளபதியின் குதிடர நின்றைத. 
பூமிக்குக் குடடை பிடித்தேத தபபால் பரந்த வளர்ந்திருந்தே ஒரு வபரியே ஆலமரத்தின் கீழ் அவனும் அவன் 
ஏறிக் வகபாண்டு வந்தே குதிடரயும் நின்றை தபபாத, நிலபா தமகத்தில் மடறைந்த வமல்லியே இருள பரவியேத. 
கடரதயேபாரத்த ஆலமரத்தின் அடைர்த்தியேபால் முன்தப ஒளி மங்கியிருந்தே அந்தே இடைம் இன்னும் அதிகமபாக 
இருண்டைத.

ஆற்றில் தேண்ணீர் குடறைவபாக ஓடினைபால் நடனைந்தேபாலும் பரவபாயில்டலவயேன்று குதிடரடயேயும் பிடித்தக் 
வகபாண்டு இறைங்கி நடைந்த அக்கடறையிலுளள மபாளிடகக்குச் வசன்று விடை முடியும். ஆனைபால் ஆற்றில் 
அப்தபபாத ஆள இறைங்க முடியேபாதே வவளளம் தபபாயக் வகபாண்டிருந்தேத. தேளபதி தேன் குதிடரடயே 
மரத்தேடியிதலதயே நிறுத்திவிட்டுக் கடரயில் விளிம்பருதக வசன்று ஆற்றின் நிடலடயே நிதேபானிக்க 
முயேன்றைபான். இரு தினைங்களபாக நபாஞ்சில் நபாட்டு மடலத் வதேபாடைர்களில் நல்ல மடழ வபயதிருந்தேதேபால் 
பறைளியேபாற்றில் நீர் இரு கடரயும் நிமிர ஒடிக் வகபாண்டிருந்தேத. இறைங்கிப் தபபாவவதேன்பத சபாத்தியேமில்டல
என்று வதேரிந்தேத வல்லபாளததேவனுக்கு. திரும்பி வந்தேபான். குதிடரடயே ஆலமரத்தின் தவரில் கட்டி விட்டு 
நின்றைபான்.

இதேற்கு முன்பு இத்தேடகயே திடகப்புக்குரியே அநுபவம் நபாஞ்சில் நபாட்டுப் படடைத்தேடலவனுக்கு 
ஏற்பட்டைதில்டல என்றுதேபான் வசபால்ல தவண்டும். தமற்தக சிறித தூரம் கடரதயேபாரமபாகதவ நடைந்தேபான். 
இடடையேபாற்றுமங்கலம் மண்டைதலசுவரர் மபாளிடகக்குத் ததேபாணி விடும் தடறை இருந்தேத. ததேபாணித் 
தடறையில் வதேபாண்டைபாற்றும் அம்பலவன் தவளபான் தடறையில் இருக்கிறைபாதனைபா, இல்டலதயேபா! 
வபரும்பபாலும் இரவு ஏவழட்டு நபாழிடகக்குள ததேபாணிப் தபபாக்குவரத்த முடிந்த விடும். அதேன் பின் 
படைகுடைன் அக்கடரயிதலதயே தேங்கிவிடுவத தவளபானின் வழக்கம். பகலில் வந்திருந்தேபால் 
இடடையேபாற்றுமங்கலம் தபபாவதேற்கு இவ்வளவு அவதிப்படை தவண்டியேதில்டல. மபாளிடகத் ததேபாணியுடைன்
அடதேச் வசலுத்தம் தவளபான் கபாத்திருப்பபான். இரவில் அகபால தவடளயில் வர தநர்ந்தேதேனைபால் தேபான் 
இவ்வளவு தன்பமும்.

'சரி! எதேற்கும் ததேபாணித்தடறை வடரயில் தபபாயப் பபார்க்கலபாம். நம்முடடையே நல்விடனைப் பயேனைபாக 
அம்பலவன் தவளபானும் அவன் ததேபாணியும் இக்கடரயில் இருந்தேபால் நல்லதேபாகப் தபபாயிற்று' என்று 
நிடனைத்தக் வகபாண்தடை கடரதயேபாரத்தப் புதேர் மண்டியே பபாடதேயில் தமற்தக ததேபாணித் தடறைடயே தநபாக்கி 
நடைந்தேபான் தேளபதி. ஒற்டறையேடிப் பபாடதேயின் இருபுறைமும் அடைர்த்தியேபானை தேபாழம்புதேர் இருக்குமிடைம் 
வதேரியேபாமல் மலர்ந்திருந்தே தேபாழம் பூக்களின் மணமும், நதிக்கடரக் குளிர்ச்சியும், நிலபாவின் இன்பமும், 
தேளபதியின் மனைத்தக்தகபா உடைலுக்தகபா சுகத்டதே அளிக்கவில்டல. கவடல நிடறைந்தே சூழ்நிடலயில் 
கடைடமடயே தநபாக்கி ஓடிக் வகபாண்டிருந்தேபான் அவன்.

கன்னியேபாகுமரிக் தகபாவிலிலிருந்த மகபாரபாணியேபார், அதேங்தகபாட்டைபாசிரியேர், பவழக்கனிவபாயேர், பகவதி, 
விலபாசினி எல்தலபாடரயும் பரிவபாரங்கதளபாடு அரண்மடனைக்கு அனுப்பிவிட்டு, தேப்பிச் வசன்றை 
ஒற்றைடனைத் ததேடிப் பிடிப்பதேற்கபாகத் தேளபதியும் தவறு சில வீரர்களும் அங்தகதயே தேங்கிவிட்டைனைர். 
மகபாரபாணி மனைக்குழப்பமடடைந்திருக்கும் நிடலடயேப் புரிந்த வகபாண்டைதேபால் கடைற்கடரப் 
பபாடறைகளிடடைதயே, தேபான் கண்டை ஒற்றைர்கடளப் பற்றிதயேபா, அவர்களில் ஒருவடனைப் பிடித்தக் வகபாண்டு 
வந்தேடதேப் பற்றிதயேபா அவன் கூறைவில்டல. ஓடலடயே மட்டும் வகபாடுத்தேபான்; அடதேயும் அவர் 
படிக்கபாமதல திருப்பிக் வகபாடுத்த விட்டைபார். மகபாரபாணி முதேலிதயேபார் தகபாட்டடைக்குப் புறைப்பட்டுக் 
வகபாண்டிருந்தே தபபாத தேன் கபாதேருதக வந்த பரிவபாரத்த வீரன், ஒற்றைன் தேப்பியேதேபாகக் கூறியே வசயதிடயேயும் 
அவன் யேபாருக்கும் அறிவிக்கவில்டல.
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"மகபாரபாணி! நீங்கள எல்தலபாரும் தகபாட்டடைக்குப் தபபாய இருங்கள. எனைக்கும் இந்தே வீரர்களுக்கும் 
இங்தக வகபாஞ்சம் தவடல இருக்கிறைத. உங்கள உத்தேரவுப்படிதயே நபாடள மகபாசடபக் கூட்டைத்தக்கு 
ஏற்பபாடு வசயத விடுகிதறைன். இன்றிரதவ இடடையேபாற்றுமங்கலத்தில் நம்பிடயேச் சந்தித்த விவரம் 
கூறிவிடுகிதறைன். மற்றைக் கூற்றைத் தேடலவர்களுக்கும் இரதவபாடிரவபாக ஆள அனுப்பி விடுகிதறைன்" என்று 
கூறினைபான் தேளபதி!
"அப்படியேபானைபால் இன்றிரவு நீ தகபாட்டடைக்கு வருவத சந்ததேகந்தேபான். இவ்வளவு தவடலகடளயும் 
வசயயே இரவு முழுவதம் சரியேபாயிருக்கும்!" என்றைபார் அதேங்தகபாட்டைபாசிரியேர்.

"எங்தக வரமுடியேப் தபபாகிறைத? நீங்கள தபபாய வபாருங்கள. ஒருதவடள இடடையேபாற்றுமங்கலத்திலிருந்த 
விடரவில் திரும்பினைபால் உடைதனை தகபாட்டடைக்கு வந்த விடுகிதறைன்" என்று வசபால்லித் தேளபதி அவர்கடள
அனுப்பிவிட்டைபான். அவர்கள வசன்றைதம் பிடிபட்டை ஒற்றைடனை அஜேபாக்கிரடதேயேபாய தேப்ப விட்டு விட்டை 
வீரர்கடளத் திட்டினைபான். தகபாபத்ததேபாடு கடிந்த வகபாண்டைபான். மறுபடியும் அவர்கடள அடழத்தக் 
வகபாண்டு பபாடறை இடுக்குகளிலும், கடைதலபாரத்த இடைங்களிலும் தகபாவிடலச் சுற்றியும் ததேடினைபான். 
ஏற்வகனைதவ தேளபதியேபால் அடிபட்டு மயேங்கி விழுந்திருந்தேவடனையும் இப்தபபாத அந்தேப் பபாடறை தமல் 
கபாணவில்டல. 'மூன்று தபர்கள வந்திருக்கிறைபார்கள. தவடல எறிவதேற்கபாக ஒருவன் தகபாவில் 
தமல்தேளத்தில் ஏறிக் கபாத்திருக்கிறைபான். மற்றை இருவரும் பபாடறை இடுக்கில் இருந்திருக்கிறைபார்கள' - 
நடைந்தேடதே ஒருவபாறு உணர முடிந்தேத அவனைபால்.

'எப்படியேபானைபால் என்னை? மூன்று தபர்களுதம தேப்பி விட்டைபார்கள! நமக்குக் கிடடைத்தேத இந்தே ஓடல 
ஒன்றுதேபான்' என்று தமலும் ததேடும் முயேற்சிடயேக் டகவிட்டுவிட்டு இடடையேபாற்றுமங்கலம் புறைப்பட்டைபான் 
வல்லபாளததேவன். தேன்தனைபாடு இருந்தே வீரர்கடள மகபாசடபயின் ஐந்த கூற்றைத்டதேச் தசர்ந்தேவர்களுக்கும் 
தேனித்தேனிதயே மறுநபாள கூடும் சடபடயேப் பற்றியே வசயதிடயேத் வதேரிவிக்குமபாறு இரதவபாடிரவபாக 
அங்கிருந்ததே குதிடரகளில் அனுப்பினைபான்.

இவ்வளவும் வசயத முடித்த விட்டு அவன் கன்னியேபாகுமரியிலிருந்த இடடையேபாற்றுமங்கலம் புறைப்படும் 
தபபாத இரவு பதிதனைபாரு நபாழிடகக்கு தமலபாகிவிட்டைத. அப்படிப் புறைப்படுவதேற்கு முன் தகபாவில் 
தீபத்தின் ஒளியில் தேனியேபாக மீண்டும் ஒரு முடறை ஒற்றைனிடைமிருந்த கிடடைத்தே அந்தே ஓடலடயேப் படித்தே 
தபபாததேபான் தேளபதியின் இதேயேத்தில் அதேன் விடளவபானை பயேங்கரமும் வகபாடியே சூழ்நிடலயும் நன்றைபாக 
உடறைத்தேனை. 'மகபாரபாணி இந்தேத் திருமுகத்டதேப் படிக்கபாமல் வகபாடுத்தேதம் ஒருவடகக்கு நல்லததேபான். 
கூடுமபானைபால் மகபாமண்டைதலசுவரரிடைம் கூடை இந்தே ஓடலடயேப் பற்றிக் குறிப்பிடைபாமல் இருப்பத 
நல்லத!" என்றை முடிவபானை தீர்மபானைத்ததேபாடு தேபான் மகபாமண்டைதலசுவரடரச் சந்திப்பதேற்குக் 
கிளம்பியிருந்தேபான் அவன்.

பறைளியேபாற்றைங்கடர ஆலமரத்தேடியில் குதிடரடயேக் கட்டிவிட்டுத் ததேபாணித் தடறைடயே தநபாக்கித் தேபாடழ 
மரக்கூட்டைத்தின் இடடைதயே வடளந்த வடளந்த வசல்லும் குறுகியே பபாடதேயில் நடைந்த வகபாண்தடை அன்று
மபாடலயில் நிகழ்ந்தேவற்டறைவயேல்லபாம் மீண்டும் தமற்கண்டைவபாறு நிடனைத்தப் பபார்த்தக் வகபாண்டைபான் 
தேளபதி வல்லபாளததேவன்.

ததேபாணித்தடறைடயே வநருங்கியேதபபாத அங்தக தீப்பந்தேங்களின் வவளிச்சமும், தபச்சுக் குரல்களும் 
இருப்படதேக் கண்டு அவன் முகம் மலர்ந்தேத. தேன் நம்பிக்டக வீண் தபபாகபாமல் கபாப்பபாற்றியேதேற்கபாகத் 
வதேயவத்தக்கு நன்றி வசலுத்திக் வகபாண்தடை தடறையில் இறைங்கினைபான். ததேபாணி அக்கடரக்குப் 
புறைப்படுவதேற்குத் தேயேபாரபாக இருந்தேத.

அதில் உட்கபார்ந்திருந்தேவர்கடளப் பபார்த்தேதபபாததேபான் தேளபதியேபால் தேன் கண்கடளதயே நம்ப 
முடியேவில்டல! 'ததேபாணிதயே இருக்கபாத இந்தே நளளிரவில்' என்று அவநம்பிக்டகதயேபாடு அங்கு வந்தே 
அவன் ததேபாணிடயேயும் அடதேச் வசலுத்தம் படைதகபாட்டி அம்பலவன் தவளபாடனையும் மட்டும் 
பபார்த்திருந்தேபால் கூடை அவ்வபாறு ஆச்சரியேப்பட்டிருக்க மபாட்டைபான்.

ஆனைபால், ததேபாணியில் வீற்றிருந்தேவர்கள யேபார்? யேபாடரக் கண்டு தேளபதி இவ்வளவு வியேப்படடைகிறைபான்?

யேபாடரத் ததேடி வந்தேபாதனைபா அந்தே இடடையேபாற்றுமங்கலம் நம்பிதயே படைகில் உட்கபார்ந்திருந்தேபார். அவதரபாடு 
அவருடடையே திருக்குமரியேபாகியே குழல்வபாயவமபாழி நபாச்சியேபாரும், அவன் இதேற்கு முன் பபார்த்திரபாதே ஒரு 
வபாலிபத் தறைவியும் படைகில் அமர்ந்திருந்தேனைர். தேபாடி மீடசதயேபாடு கபாட்சியேளித்தே அந்தேத் தறைவியின் கடள 
வசபாட்டும் முகம் பபார்ப்பதேற்கு அழகபாக இருந்தேத. தேளபதியின் உருவத்டதேத் தடறையின் அருகில் 
கடரயின் தமல் கண்டைதம் ததேபாணி நின்றைத. "யேபாரத கடரயில் நிற்பத? இந்தநரத்தக்கு தவற்றைபாட்கடளத் 
ததேபாணியில் ஏற்றும் வழக்கம் இல்டல" என்று கூச்சலிட்டைபான் அம்பலவன் தவளபான்.
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அடதேக் தகட்டு வமல்லத் தேனைக்குள சிரித்தக் வகபாண்தடை, "மகபாமண்டைதலசுவரர்க்குத் தேளபதி 
வல்லபாளததேவனின் வணக்கங்கள உரியேனைவபாகுக!" என்று கூறியேவபாறு, தீப்பந்தே வவளிச்சம் தேன் முகத்தில் 
படும்படி படைகு அருதக வந்த நின்று வகபாண்டைபான் தேளபதி.

கம்பீரமபானை ததேபாற்றைமும், அறிவவபாளி வீசும் முகத்தில் கூர்ந்த தநபாக்கும் கண்களும் வகபாண்டை 
இடடையேபாற்றுமங்கலம் நம்பி, "யேபார் வல்லபாளததேவனைபா? ஏத இந்தே அர்த்தே இரபாத்திரியில் இப்படி இங்தக 
திடீர் விஜேயேம்?" என்றைபார். அப்பப்பபா! என்னை மிடுக்கபானை குரல்!

"மகபாரபாணியேபார் ஓர் அவசர கபாரியேமபாக அனுப்பி டவத்தேபார்கள."

"சரியேபானை சமயேத்தக்குத்தேபான் வந்தேபாய! இன்னும் கபால் நபாழிடக கழித்த வந்திருந்தேபால் எங்கள ததேபாணி 
அக்கடர வசன்று அடடைந்திருக்கும். வபா! நீயும் படைகில் ஏறிக்வகபாள. மபாளிடகயில் தபபாயப் தபசிக் 
வகபாளளலபாம்!"

"தேளபதியேபாதர! வபாருங்கள" என்று சிரித்தக் வகபாண்தடை அவனுக்கு இடைம் வகபாடுத்தேபாள 
மகபாமண்டைதலசுவரரின் புதேல்வி. படைகிலிருந்தே மூன்றைபாவத ஆளபாகியே வபாலிபத் தறைவி 
'உம்'வமன்றிருந்தேபார். அவர் தபசதவயில்டல. படைகு மறுகடரடயே அடடைகிறைவடரயில் அவர் 
தபசதவயில்டல!

-------------
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1.5. வபானைவன்மபாததேவியின் விரக்தி

ஆலயேத்தக்கு வந்த திரும்பினைபால் அடல தமபாதம் தயேரம் மடறைந்த மனைத்தில் சபாந்தி பிறைக்குவமன்று 
வபரிதயேபார்கள வசபால்வபார்கள. ஆனைபால் நிலவு வபபாழியும் அந்தே நீளிரவில் பரிவபாரங்கதளபாடு 
கன்னியேபாகுமரியிலிருந்த திரும்பிக் வகபாண்டிருந்தே தபபாத மகபாரபாணி வபானைவன்மபாததேவியேபாரின் 
இதேயேத்தில் கவடலகள முதிர்ந்த விரக்தி வளர்ந்த வகபாண்டிருந்தேத.

அவர் தேனியேபாகச் வசல்லவில்டல. ஆறுதேலும் அன்பும் நிடறைந்தேவர்கள, ஞபானைமும், அநுபவமும் வசறிந்தே 
இரண்டு வபரிதயேபார்கள, குழந்டதேகள தபபால் சிரித்தச் சிரித்தப் தபசும் நிர்மலமபானை வநஞ்சம் படடைத்தே 
இரண்டு கன்னிடககள ஆகியே எல்தலபாரும் அவதரபாடு வருகிறைபார்கள. பரிவபாரத்த வீரர்கள சங்கு, 
வகபாம்பு, தேமருகம், தபரிடக, முழவு, திருச்சின்னைம் ஆகியே பிரயேபாண கபால இன்னிடசக் கருவிகளபால் கீதே 
வவளளத்டதே உண்டைபாக்குகின்றைனைர். உடைம்பில் வபபாதியேமடலச் சந்தேனைக் குழம்டப ஒரு சிறு குழந்டதே தேன் 
பிஞ்சு விரல்களபால் அளளித் தேடைவுவத தபபால் கடைல்கபாற்று வீசுகிறைத. ஆனைபால் அவற்றில் எதவும் 
வபானைவன்மபாததேவியின் மனைத்தக்குச் சுகத்டதே அளிக்கவில்டல. குமரியேன்டனை தகபாவிலின் கருப்பக் 
கிருகத்தப் பிரகபாரத்தில் நடைந்தே நிகழ்ச்சிடயே நிடனைக்கும் தபபாததே அவர் உடைம்பு புல்லரித்தேத. ஒரு கணம் 
தேவறியிருந்தேபால், எவதனைபா குறி டவத்த எறிந்தே அந்தேக் கூர்டமயேபானை தவல் அவர் வநஞ்டசப் பிளக்கபாமல் 
விட்டிருக்குதமபா? அப்படி ஏதேபாவத விபரீதேமபாக நடைந்திருந்தேபால் இப்தபபாத பல்லக்கில் வசன்று 
வகபாண்டிருப்பதேற்குப் பதிலபாக...? ஐதயேபா! இந்தே மபாதிரி எண்ணிப் பபார்ப்பதேற்தக அருவருப்பபாக இருந்தேத.
வபானைவன்மபாததேவியின் எண்ணங்கள பல்லக்டகத் தூக்கிச் வசல்லும் வீரர்களின் நடடைடயேப் தபபாலதவ 
தரிதேமபாக தமவலழுந்த வசன்றைனை.

'இந்தேத் வதேன்பபாண்டி நபாட்டடை ஏததேபா நபான் அரியேடணயில் அமர்ந்த ஆண்டு வகபாண்டிருக்கிறை மபாதிரி 
அல்லவபா எண்ணுகிறைபார்கள? இல்டலயேபானைபால் என்டனைச் சுற்றி ஒற்றைர்களும் வஞ்சகர்களும் உலபாவக் 
கபாரணவமன்னை? தேரிசனைத்திற்குப் தபபானை இடைத்தில் முன்தனைற்பபாடைபாக மடறைந்திருந்த என்டனைக் வகபால்லச்
சதி நடைக்கிறைத. இத எனைக்குப் தபபாதேபாதே கபாலம் தபபாலிருக்கிறைத. சக்கரவர்த்திகள கபாலமபானை பின் நபான் 
அமங்கலியேபாக மட்டும் ஆகவில்டல; எவ்வளவு தரதிருஷ்டைங்களும் தர்பபாக்கியேங்களும் உண்தடைபா, 
அவ்வளவும் என்டனை வந்த சபார்ந்தவிட்டைனை தபபாலிருக்கிறைத. கணவடனை இழந்ததேன், அருடமக் 
குமபாரன் இரபாசசிம்மனுமபா என்டனை விட்டு ஓடிப்தபபாக தவண்டும்? தபபாரில் ததேபாற்றுவிட்டைபால் என்னை? 
அதேற்கபாகப் வபற்றைவளிடைம் கூடைச் வசபால்லிக் வகபாளளபாமல் இலங்டகக்கும் புட்பகத்தக்குமபா ஓடை 
தவண்டும்? பபாழபாயப் தபபானை எதிரிகளுமபா வடை பபாண்டி நபாட்டின் தமல் படடைவயேடுக்க தவண்டும்? நபாடு 
தேபான் தபபாயிற்று, இவனும் இப்படி எதேற்கபாக ஓடிப் தபபானைபான்?

'எங்கபாவத சமணப் பளளியிதலபா, வபபௌத்தேப் பளளியிதலபா, தீட்டச வபற்று மணிதமகடல, குண்டைலதகசி
இவர்கடளப் தபபால் எஞ்சியே வபாழ்நபாடளத் தறைவு மபார்க்கத்தில் கழித்தவிடை எண்ணியிருந்தேவடள இந்தே 
மகபாமண்டைதலசுவரர் ஏன் தேபான் இங்கு அடழத்தக் வகபாண்டு வந்தேபாதரபா? இந்தே இடடையேபாற்றுமங்கலம் 
நம்பி இருக்கிறைபாதர, அப்பப்பபா! எடதேயும் சில புன்னைடககளபாலும், சில வபார்த்டதேகளபாலும் சபாதித்த 
விடுகிறைபார். எவ்வளதவபா விரக்திதயேபாடு இருந்தேவடள மனைத்டதே மபாற்றி இங்கு அடழத்தக் வகபாண்டு 
வந்த இந்தேப் புறைத்தேபாயே நபாட்டுக் தகபாட்டடையில் மறுபடியும் இரபாஜே தபபாகங்களுக்கும், அரசியேல் 
சூழ்ச்சிகளுக்கும் நடுதவ சிக்கடவத்தவிட்டைபாதர! இதிலிருந்த எப்படித் தேப்புவத? தேப்பபாமல் இப்படிதயே
இருக்கத்தேபான் முடியுமபா? மகபாமண்டைதலசுவரர் எனைக்கு அளித்திருக்கும் வகபௌரவம் மிக மிகப் 
வபரியேததேபான். அதில் சந்ததேகதம இல்டல. ஐம்வபருங் கூற்றைத் தேடலப் வபருமக்களும், 
மந்திரபாதலபாசடனைத் தேடலவரும் இருக்கும் வதேன்பபாண்டி நபாட்டின் அரசிடயேப் தபபான்றை மரியேபாடதேடயே 
அந்தே மகபாபுருஷரபானை இடடையேபாற்றுமங்கலம் நம்பி எனைக்கு அளித்திருந்தேபாலும் இதிலிருந்த நபான் 
தேப்பித்தத்தேபானைபாக தவண்டும். கபாலஞ்வசன்றை என் நபாயேகர் மீத நபாஞ்சில் நபாட்டைபாருக்கு இருக்கும் அளவு 
கடைந்தே அன்பினைபால் மகபாமண்டைதலசுவரர் இடதேச் வசயதிருக்கிறைபார்.

'அததே சமயேத்தில் இதேன் விடளவு என்னை ஆகுவமன்படதே அவர் சிந்திக்கபாமல் விட்டிருக்கவும் முடியேபாத. 
அபபாரமபானை சபாணக்கியேத் திறைடம படடைத்தே இடடையேபாற்றுமங்கலம் நம்பிக்கபா சிந்தேடனைடயே 
நிடனைவுபடுத்தே தவண்டும்?

'வதேன்பபாண்டிப் புறைத்தேபாயே நபாட்டுக் தகபாட்டடையில் நபான் இருப்பதேபால் தேபான் ஒற்றைர்களும் வகபாடலக்கு 
ஏவப்பட்டிருக்கலபாம்! வடைபபாண்டி நபாட்டடைக் டகப்பற்றியே எதிரிகள இங்தக படடைதயேபாடு நுடழயே 
எவ்வளவு நபாட்களபாகும்? என் ஒருத்தியின் வபபாருட்டு அடமதியும், வளமும், அழகுச் வசல்வமும் 
வகபாழிக்கும் இந்தே நபாஞ்சில் நபாட்டில் தபபார் ஏற்படைத்தேபான் தவண்டுமபா? இன்று மபாடல முன்னிரவு 
தநரத்தில் கன்னியேபாகுமரியில் நடைந்தே தீயே நிகழ்ச்சிகள எடதேக் குறிக்கின்றைனை? மகபா தமடதேயேபானை 
மண்டைதலசுவரர் தேளபதி மூலமபாக அவற்டறைக் தகளவிப்பட்டை பின்பபாவத, தேம் கருத்டதே மபாற்றிக் 
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வகபாளவபாரபா? அல்லத அவருடடையே வமபௌனைத்தக்கும், அடமதிக்கும் தவறு ஏதேபாவத கபாரணம் உண்டைபா? 
சில சமயேங்களில் அவர் வபரியே புதிரபாக மபாறிவிடுகிறைபாதர? 'இரபாசசிம்மடனைத் ததேடி இலங்டகத் தீவுக்கு 
ஒற்றைர்கடள அனுப்புங்கள' என்று மூன்று தினைங்களபாக அவரிடைம் வசபால்லி வருகிதறைன்; ஓர் ஏற்பபாடும் 
வசயயேபாமல் தேண்ணீருக்குள தபபாட்டை கல் மபாதிரி இருக்கிறைபார். சமீப கபாலமபாக இங்தகயும் தகபாட்டடைக்கு 
வருவதில்டல. எப்தபபாதேபாவத வந்தேபாலும் வசபால்வடதேவயேல்லபாம் தகட்டுவிட்டுப் பதில் வசபால்லபாமல் 
வழக்கம் தபபால் சிரித்தவிட்டுப் தபபாயவிடுகிறைபார்.

'வரட்டும்! நபாடளயே மகபாசடபக் கூட்டைத்தக்கு அவர் எப்படியும் வந்ததேபானைபாக தவண்டும். அப்தபபாத 
எல்லபாவற்டறையும் வதேளிவபாக மனைம்விட்டுச் வசபால்லி விடுகிதறைன். 'மகபாமண்டைதலசுவரதர! என்டனை 
இந்தேப் வபரியே தகபாட்டடையிலிருந்த விடுதேடல வசயத விடுங்கள. என்னைபால் இனியும் இங்கிருக்க 
முடியேபாத. நபான் சமண மதேத்தில் தசர்ந்த தீட்டச வபற்றுச் சந்நியேபாசினியேபாகப் தபபாகிதறைன். என் 
மகடனையும் ததேடி அடழத்த வரபாமல் என்டனையும் இந்தேக் வகபௌரவ வடலயில் அடடைத்த 
வடதேக்கபாதீர்கள. என் மனைம் விரக்தியேடடைந்தவிட்டைத' என்று வசபால்லத்தேபான் தவண்டும்.'

"மகபாரபாணி! என்னை? இன்னும் பல்லக்கினுளதளதயே உட்கபார்ந்த வகபாண்டிருக்கிறீர்கள? ஏதேபாவத 
சிந்தேடனைதயேபா?" - அதேங்தகபாட்டைபாசிரியேரின் குரடலக் தகட்டு வபானைவன்மபாததேவிக்குச் சுயே நிடனைவு வந்தேத.
வவளிதயே பபார்த்தேபார். பல்லக்குகள புறைத்தேபாயே நபாட்டுக் தகபாட்டடைக்குள வகபாண்டு வந்த 
நிறுத்தேப்பட்டிருந்தேனை. பகவதியும், விலபாசினியும் தேங்கள பல்லக்குகளிலிருந்த இறைங்கிக் கீதழ நின்று 
வகபாண்டிருந்தேனைர்.

சிந்தேடனை தவகத்தில் அரண்மடனைடயே அடடைந்த விட்டைடதே உணர்ந்த வகபாண்டு பல்லக்கிலிருந்த கீதழ 
இறைங்கச் சிறித தநரமபாயிற்று வபானைவன்மபாததேவிக்கு. பகவதியும், விலபாசினியும் கன்னைங்குழியேச் சிரித்தக் 
வகபாண்தடை மகபாரபாணியின் அருதக வந்த நின்று வகபாண்டைனைர். முகக் குறிப்டபயும் வமபௌனைத்டதேயும் 
பபார்த்தே தபபாத பவழக்கனிவபாயேரும் அதேங்தகபாட்டைபாசிரியேரும் மகபாரபாணியின் மனைம் நிம்மதியேற்று 
இருக்கிறைவதேன்று வதேரிந்த வகபாண்டைனைர். அந்தே நிடலயில் தபசபாமலிருப்பததே நல்லவதேன்று 
அவர்களுக்குத் ததேபான்றியேத.

உணவு முடிந்தே பின் நிலபா முற்றைத்தில் தபபாய எல்தலபாரும் உட்கபார்ந்த வகபாண்டிருந்தேனைர். ஒருவதரபாடு 
ஒருவர் தபசிக் வகபாளளவில்டல. அந்தே அடமதி அதேங்தகபாட்டைபாசிரியேரின் மனைத்தில் ஒருவடக 
தவதேடனைடயே உண்டைபாக்கிற்று. அங்தக மகிழ்ச்சியும், கலகலப்பும் நிலவுவதேற்கபாக ஏதேபாவத ஒரு 
மபாறுதேடல உடைதனை உண்டைபாக்க தவண்டும் என்று நிடனைத்தேபார்.

"மகபாரபாணி! என் குமபாரி விலபாசினிக்குப் பரதே நபாட்டியேம் முழுதம் கற்பித்திருக்கிதறைன். அபிநயேமும் 
நிருத்தியேமும் அவளுக்கு அழகபாகப் வபபாருந்தியிருக்கின்றைனை. திருவபாசகம் திருக்தகபாடவயேபாரிலுளள 
மபாணிக்கவபாசகரின் அற்புதேமபானை பபாடைல்களுக்வகல்லபாம் அபிநயேப் பயிற்சி அளித்திருக்கிதறைன். 
இப்தபபாத எல்தலபாரும் ஓயவபாக உட்கபார்ந்திருக்கிதறைபாம். மகபாரபாணியேபாரின் நிம்மதியேற்றை குழம்பியே 
மனைத்தக்கும் ஆறுதேலபாக இருக்கும்" என்று வமதவபாகப் தபச்டசத் வதேபாடைங்கினைபார் அதேங்தகபாட்டைபாசிரியேர்.

"மிகவும் நல்லத! உங்கள வபண்ணின் நபாட்டியேத்டதேப் பபார்த்தேபாவத என் மனைக் கவடலகடளச் சிறித 
தநரத்தக்கு மறைக்க முயேல்கிதறைன்" என்று கூறினைபார் மகபாரபாணி. "குழந்தேபாய, விலபாசினி! உனைக்கு 
நடைனைமபாடைத் வதேரியுவமன்று நீ என்னிடைம் வசபால்லதவ இல்டலதயே? வபா இப்படி! ஏதேபாவவதேபாரு நல்ல 
பபாட்டுக்கு அபியேம் பிடித்தக் கபாட்டு, பபார்க்கலபாம்" என்று ஆசிரியேரின் மகளிடைம் திரும்பிக் கூறினைபார். 
விலபாசினி சிரித்தக் வகபாண்தடை எழுந்திருந்தேபாள. நிலபா முற்றைத்தச் சுவதரபாரமபாக மடறைவில் வசன்று 
உடடைடயே நபாட்டியேத்தக்கு ஏற்றைபடி வரிந்த கச்சும், தேபாருமபாகக் கட்டிக்வகபாண்டு வந்தேபாள. 

"வல்லபாளனின் தேங்டகக்கு நன்றைபாகப் பபாடை வரும் என்று நிடனைக்கிதறைன். அவதள பபாடைட்டும்" என்று 
பவழக்கனிவபாயேர் சும்மபா இருந்தே பகவதிடயேயும் அதில் தசர்த்த டவத்தேபார்.

"பழம் நழுவிப் பபாலில் விழுந்தேபாற் தபபால் ஆயிற்று! இந்தே இரண்டு இளம் வபண்களுமபாகச் தசர்ந்த 
நமக்குக் கடல விருந்த அளிக்கட்டும்."

"மகபாரபாணியேபாதர பபார்த்த ஆசிவமபாழி கூறுவதேற்கு முன்வந்திருக்கிறை தபபாத எங்கள கடலக்கு 
அடதேவிடைப் வபரும் தபறு தவவறைன்னை இருக்க முடியும்?" என்றைபாள சிலம்பு குலுங்க நபாட்டியே 
உடடைதயேபாடு வந்த நின்றை விலபாசினி. பகவதி மகபாரபாணிடயே வணங்கி வீடணடயே ஏந்திப் பபாடுவதேற்குத் 
தேயேபாரபாக முன்னைபால் வந்த உட்கபார்ந்த வகபாண்டைபாள.

"ததேவி! கன்னியேபாகுமரியிலிருந்த புறைப்பட்டு வந்தேதிலிருந்த இந்தே விநபாடிவடர உங்கள மனைத்தில் 
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ஏற்பட்டை வபரியே கவடலகளபால் நிம்மதியேற்றுக் குழம்புகிறீர்கள என்று ததேபான்றுகிறைத. 
வல்லபாளததேவனின் தேங்டகயும், அதேங்தகபாட்டைபாசிரியேரின் குமபாரியுமபாகச் தசர்ந்த தபபாட்டி தபபாட்டுக் 
வகபாண்டு உங்கள கவடலடயேத் தரத்தேப் தபபாகிறைபார்கள, பபாருங்கள!" என்றைபார் பவழக்கனிவபாயேர். 
மகபாரபாணி அடதேக் தகட்டு முகத்தில் மலர்ச்சிடயேயும், உதேடுகளில் சிரிப்டபயும் வருவித்தக் வகபாளள 
முயேன்றைபார். ஆனைபால் அந்தேச் சிரிப்பில் இயேற்டகயின் உயிர்ப்பு இல்டல.

அடுத்தே கணம் நிலபா முற்றைத்தில் சிலம்பும் சலங்டகயும் குலுங்கும் ஒலி எழுந்தேத. நபாட்டியேத்தக்கு 
என்தறை படடைக்கப்பட்டைடதேப் தபபான்றை விலபாசினியின் உடைல் வடளந்த வநளிந்த அபிநயேம் பிடித்தே 
அழடக எப்படி வருணிப்பத? இத என்னை? குயிலின் இனிடம இந்தே மபானிடை நங்டகயின் வதேபாண்டடைக்கு
எப்படிக் கிடடைத்தேத? பபாடுவத வல்லபாளததேவனின் தேங்டக பகவதிதேபானைபா? அல்லத ததேவதலபாகத்தச் 
சங்கீதே ததேவடதே ஒன்று வீடணடயே ஏந்தி வந்த இந்தே நிலபா முற்றைத்தில் உட்கபார்ந்த பபாடுகிறைதேபா?

'சூடைகந் ததேபாளவடள யேபார்ப்ப வபார்ப்ப
      வதேபாண்டைர் குழபாம் எழுந்தேபார்ப்ப வபார்ப்ப
நபாடைவர் நந்தேம்டம யேபார்ப்ப வபார்ப்ப
      நபாமும் அவர் தேம்டம யேபார்ப்ப வபார்ப்ப
பபாடைக வமல்லடி யேபார்க்கு மங்டக
      பங்கினைன் எங்கள பரபாபரனுக்
கபாடைக மபாமடல யேன்னை தகபாவுக்
      கபாடைப் வபபாற் சுண்ணம் இடித்தம்நபாதம!'

திருவபாசகத் திருப்வபபாற் சுண்ணப் பதிகத்திலிருந்த ஒரு பபாடைடல வரி வரியேபாக நிறுத்தி, அபிநயேத்தக்கு 
அவகபாசம் வகபாடுத்த, நிதேபானை கதியில் வீடணடயே மீட்டிப் பபாடும் பகவதி அங்கிருந்தே எல்தலபாடரயும் 
முற்றிலும் புதியே உலகத்தக்கு அடழத்தப் தபபாயவிட்டைபாள. விலபாசினியின் நடைனைதமபா பபாட்டின் 
ஒவ்வவபாரு எழுத்டதேயும் தேத்ரூபமபாக அபிநயேத்தில் சித்தேரித்தக் கபாட்டியேத. விரக்தியின் எல்டலயில் 
குடமந்த வகபாண்டிருந்தே மகபாரபாணி சகலத்டதேயும் மறைந்த அந்தேப் பபாட்டிலும் நடைனைத்திலும் லயித்தப் 
தபபாயிருந்தேபார். ஆனைபால் உளளத்டதே உருக்கும் மபாணிக்கவபாசகரின் அந்தேப் பபாட்டு இன்வனைபாரு வடகயில் 
அவர் மனைத்டதே விரக்தி வகபாளளச் வசயதேத.

'பபார்க்கப் தபபானைபால் வபபான்னும், வபபாருளும், அரச தபபாகமும், அதிகபார ஆணவங்களும் என்னை பயேடனைக் 
வகபாடுக்கப் தபபாகின்றைனை? தன்பத்டதேயும், சூழ்ச்சிடயேயும், குதரபாதேத்டதேயும் உண்டைபாக்கவல்லனை. 
தபபாட்டிதேபான் இவற்றைபால் உண்டைபாகின்றைனை. பரம்வபபாருடள நிடனைந்த அல்லும், பகலும் அனுவரதேமும் 
பபாடித் திரிவதில் மபாணிக்கவபாசகர் தபபான்றை அடியேபார்களுக்குக் கிடடைத்தே ஆத்மீகமபானை இன்பம் என்டனைப் 
தபபால ஒரு நபாட்டின் அரசிதயே விரும்பினைபாலும் கிடடைக்குமபா? இந்தேப் பபாடைடல வீடணதயேபாடு இடழத்த 
பபாடும் பகவதியின் குரடலயும், இதேற்கு அழகபாக அபிநயேம் வசயயும் விலபாசினியின் ததேபாற்றைத்டதேயும் 
பபார்க்கும் தபபாத என் மனைத்தில் ஏன் இந்தேக் கிளர்ச்சி ஏற்படுகிறைத. இந்தேக் கிளர்ச்சிக்குப் வபபாருள என்னை?
தகபாட்டடை, வகபாத்தேளம், அரண்மடனை அரசதபபாகம், எல்லபாவற்டறையும் விட்டு விட்டு இப்படிதயே, 
இப்தபபாததே எழுந்திருந்த எங்கபாவத ஓடிப்தபபாய விடைலபாம் தபபாலத் ததேபான்றுகிறைததே? இத ஏன்? ஏன்?'

தமதல பபால் மபாரிவயேனை முழுநிலபா, சீதேமபாருதே வமன்கபாற்று, பபாட்டின் குரல் இனிடம, கருத்தேபாழம், 
சலங்டக ஒலிக்கும் பபாதேம், இடவவயேல்லபாம் தசர்ந்த மகபாரபாணிடயேத் வதேயவீகம் நிடறைந்தே 
புனிதேமபானைவதேபாரு மபானைஸீக பூமிக்குத் தூக்கிக் வகபாண்டு வசல்வடதேப் தபபாலிருந்தேத.

கிண்கிணிச் சிறுசலங்டகயின் ஒலியும் பகவதியின் பபாடைற் குரலும் நின்றை தபபாததேபான் மகபாரபாணி 
வபானைவன்மபாததேவி இந்தே உலகத்தக்கு வந்த கண்டணத் திறைந்த எதிதர பபார்த்தேபார். பகவதியும் 
விலபாசினியும் பவ்வியேமபாக அடைக்க ஒடுக்கத்தடைன் டககடளக் கூப்பி வணங்கினைபார்கள.

"அற்புதேமபானை நிருத்தியேம்! அற்புதேமபானை கீதேம்!" என்று சிரக்கம்பம் வசயதேபார் பவழக்கனிவபாயேர். தேம் 
முன்தனை அழகின் மபாசுபடைபாதே வபபாற்சிடலயேபாக வணங்கி நிற்கும் அந்தே யுவதிகளிடைம் எந்தே 
வபார்த்டதேகடளச் வசபால்லி எப்படிப் பபாரபாட்டுவவதேன்தறை மகபாரபாணிக்குத் வதேரியேவில்டல.

"மகபாரபாணி! தேங்கள வபாயேபால் குழந்டதேகடள ஆசிவமபாழி கூறி வபாழ்த்தே தவண்டும்" என்று 
அதேங்தகபாட்டைபாசிரியேர் தகட்டுக் வகபாண்டைபார்.

"ஆசிரியேதர! இந்தேக் குழந்டதேகடள எப்படி வபாழ்த்தவவதேன்தறை எனைக்குத் ததேபான்றைவில்டல. ஒரு தவடள 
இந்தே மபாவபரும் கடலச் வசல்விகடள வபாழ்த்தவதேற்கு தவண்டியே அவ்வளவு தேகுதி கூடை எனைக்கு 
இல்டலதயேபா என்று நபான் பயேப்படுகிதறைன். உங்கடளப் தபபால ஆன்தறைபார்கள தேபாம் இம்மபாதிரிப் வபருங் 
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கடலகளுக்கு வபாழ்த்தவதேற்கு உரிடம உடடையேவர்கள. குழந்டதேகதள! என்டனை வணங்கபாதீர்கள. 
ஆசிரியேர் பிரபாடனையும், பவழக்கனிவபாயேடரயும் முதேலில் வணங்குங்கள."

"நீங்கள இப்படிச் வசபால்லக்கூடைபாத. அன்டனை கன்னியேபாகுமரித் வதேயவத்தக்கு அடுத்தேபடி இந்தேத் 
வதேன்பபாண்டி நபாட்டின் மபாவபருந்ததேவி தேபாங்கள. உங்கள மனைத்தில் எழுகின்றை அன்பு நிடறைந்தே 
வபார்த்டதேகளபால் வபாழ்த்தங்கள" என்றைபார் அதேங்தகபாட்டைபாசிரியேர்.

"குழந்டதேகதள! இப்படி அருகில் வபாருங்கள." பகவதியும் விலபாசினியும் அருதக வசன்றைபார்கள. உட்கபாரச் 
வசபால்லிக் டகயேமர்த்தினைபார் மகபாரபாணி. இரண்டு வபண்களும் இருபுறைமும் மண்டியிட்டு அமர்ந்தேனைர். 
இரண்டு வபண்கடளயும் முதடகச் தசர்த்தத் தேழுவிக் வகபாண்டைபாற் தபபால் இரு டககளபாலும் பபாசத்ததேபாடு
அடணத்தக் வகபாண்டைபார் மகபாரபாணி வபானைவன்மபாததேவி.

"அருடமக் குழந்டதேகதள! உங்களுக்கு எல்லபா மங்கலங்களும் உண்டைபாகட்டும். அறிவும், திருவும் மிக்க 
நல்ல நபாயேகர்கள வபாயக்கட்டும்!"

மகபாரபாணி இப்படி அவர்கடள வபாழ்த்திக் வகபாண்டிருந்தே தபபாத நிலபா முற்றைத்தின் வதேன் பக்கம் 
மதிற்சுவருக்குக் கீதழ இருந்தே அரண்மடனை நந்தேவனைத்திலிருந்த ஒரு குரூரமபானை கூப்பபாடு எழுந்தேத. 
அடதேயேடுத்தச் சடைசடைவவன்று ஒரு வபரியே மரக்கிடள முறிந்த விழும் ஓடச தகட்டைத. ஆந்டதேகள 
அலறினை. 'திடு திடு' வவனை ஆட்கள ஓடும் கபாலடி ஓடசயும், இனைம் புரிந்த வகபாளள முடியேபாதே தவறு சில 
சத்தேங்களும் அரண்மடனை நந்தேவனைத்திலிருந்த கிளம்பினை. நந்தேவனைத்தில் மூடலக் வகபான்றைபாகத் 
தீப்பந்தேங்கள மின்னிக் வகபாண்டிருந்தேனை. நிலபா முற்றைத்திலிருந்தே மகபாரபாணி உட்படை எல்தலபாரும் 
திடுக்கிட்டு எழுந்தேபார்கள. 'என்னை? என்னை?' என்றை தகளவி ஒவ்வவபாருவர் வபாயிலிருந்தம் முந்தி எழுந்தேத.
எல்தலபாரும் நந்தேவனைத்தின் பக்கமபாக மிரண்டை பபார்டவயேபால் திரும்பிப் பபார்த்தேனைர். அங்தக 
தீப்பந்தேங்கதளபாடு வீரர்கள ஓடுவதம், 'பிடி! விடைபாததே!' என்றை கூப்பபாடுகளும் கண்டு அவர்கள 
திடகத்தேனைர்.
-------------
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1.6. யேபார் இந்தேத் தறைவி?

ததேபாணித் தடறையிலிருந்த இரவின் அகபால தநரத்தில் புறைப்பட்டை அந்தேப் படைகு பறைளியேபாற்டறைக் கடைந்த 
வகபாண்டிருந்தேத. ஆற்றில் வவளளத்தின் தவகமும், சுழிப்பும் மிகுதியேபாக இருந்தேதேபால் அம்பலவன் 
தவளபான் படைடக வமல்லச் வசலுத்திக் வகபாண்டு தபபானைபான்.

படைகில் வசன்று வகபாண்டிருந்தே தபபாத மகபாமண்டைதலசுவரர் தேளபதி வல்லபாளததேவனிடைம் 
கலகலப்பபாகப் தபசினைபார். அவருடடையே திருக்குமரி குழல்வபாயவமபாழி நபாச்சியேபாரும் சிரித்தக் வகபாண்தடை 
தவடிக்டகயேபாகவும், கலகலப்பபாகவும் தபசினைபாள. படைதகபாட்டி அம்பலவன் தவளபானும் தபசினைபான். 
குழல்வமபாழிக்குப் பக்கத்தில் உட்கபார்ந்திருந்தே அந்தே வபாலிபத் தறைவிதேபான் தபசதவயில்டல. 
எப்படியேபாவத அந்தேத் தறைவிடயேப் தபச டவத்தவிடைதவண்டுவமன்று தேளபதி ஆனைமட்டிலும் 
முயேன்றைபான். தவண்டுவமன்தறை தபச்சினிடடைதயே தறைவிகடளப் பற்றிப் தபசினைபான். அப்தபபாதேபாவத அந்தே 
இளம் தறைவி வபாய திறைந்த தபசுவபாவரன்று அவன் எதிர்பபார்த்த ஏமபாற்றைம் அடடைந்தேபான். உதேடுகடள 
வநகிழ்ந்த வமபௌனைமபாக ஒரு புன்னைடக வசயதவிட்டுப் தபசபாமலிருந்தேபார் அவர். 'மனிதேர் வபாய தபச 
முடியேபாதே ஊடமதயேபா?' என்று சந்ததேகம் உண்டைபாகிவிட்டைத அவனுக்கு.

மகபாமண்டைதலசுவரரபாவத அவருடடையே புதேல்வியேபாவத அந்தேத் தறைவிடயேத் தேனைக்கு அறிமுகம் வசயத 
டவப்பபார்கள என்று தேளபதி எதிர்பபார்த்தேபான். ஆனைபால் அவர்கள அடதேச் வசயயேதவ இல்டல. 
தவண்டுவமன்தறை அறிமுகம் வசயயேபாமலிருப்பத தபபால் ததேபான்றியேத அவனுக்கு. 'இந்தேத் தறைவி யேபார்? 
எங்கிருந்த வருகிறைபார்? ஏன் இபப்டிப் தபசபாமல் ஊடம தபபால் வமபௌனைமபாக உட்கபார்ந்த வகபாண்டு 
வருகிறைபார்?' என்று வவளிப்படடையேபாக இடடையேபாற்றுமங்கலம் நம்பியிடைம் தநருக்கு தநர் 
தகட்டுவிடைலபாம். ஆனைபால் அந்தேத் தறைவிடயேயும் அருகில் டவத்தக் வகபாண்தடை அப்படிக் தகட்பத 
அவ்வளவு சிறைந்தே முடறையேபாகபாத. பண்பற்றை முரட்டு விசபாரடணயேபாக முடிந்தவிடும் அத!

அவர்கள தவண்டுவமன்தறை பிடிவபாதேமபாக அடதேத் தேன்னிடைம் வசபால்ல விரும்பபாதேத தபபால் மடறைக்கும் 
தபபாத தகட்பத நபாகரிகமில்டல. ஆனைபால் ஒரு உண்டமடயேத் தேளபதி வல்லபாளததேவன் வதேளிவபாகப் 
புரிந்த வகபாளள முடிந்தேத. திருமணமபாகபாதே தேம் குமபாரிடயே அந்தே வபாலிப வயேதத் தறைவிதயேபாடு 
வநருங்கிப் பழகவிடுவடதேக் கண்டை தபபாத, தறைவிக்கும் இடடையேபாற்றுமங்கலம் நம்பிக்கும் வநருங்கியே 
விதேத்தில் உறைதவபா வதேபாடைர்தபபா இருக்க தவண்டுவமன்று வதேரிந்தேத. குழல்வமபாழி அந்தேத் தறைவியிடைம் 
நடைந்த வகபாண்டை விதேம் எவ்வளதவபா நபாள வதேரிந்த பழகியே மபாதிரி கூச்சதமபா, நபாணதமபா இல்லபாமல் 
இருந்தேத. தேன் பக்கத்தில் கன்னிப் பருவத்த அழகு பூரித்த நிற்கும் ஓர் இளம் வபண் படைகில் 
உட்கபார்ந்திருக்கிறைபாதள என்று தறைவி கூச்சமடடைந்தேதேபாகத் வதேரியேவில்டல. அததே தபபால் தேளதேளவவன்று 
உருக்கியே வசம்வபபான் தபபான்றை நிறைமும், இளடமக் கட்டைடமந்தே கபாடள தபபான்றை உடைலும், அழகு 
தேதம்பும் முகத் ததேபாற்றைமுமபாக ஓர் ஆண் மகன் தேன் அருதக உட்கபார்ந்திருக்கிறைபாதனை என்று 
மகபாமண்டைதலசுவரரின் குமபாரியும் கூசியேதேபாகத் வதேரியேவில்டல. அவள வநருங்கி உட்கபார்ந்த 
வகபாண்டிருந்தேபாள. அடிக்கடி சிரித்தக் வகபாண்தடை தறைவியின் முகத்டதே ஏறிட்டுப் பபார்த்தேபாள! 
இவற்டறைவயேல்லபாம் பபார்த்தத்தேபான் தேளபதி மனைம் குழம்பினைபான். படைகு தமதல முன்தனைறிச் வசன்று 
வகபாண்டிருந்தேத.

ஆண்பிளடளயேபாகியே வல்லபாளததேவடனைதயே அந்தே இளந்தறைவியின் ததேபாற்றைம் மயேக்கியேத. 'இந்தே 
முகத்டதே இன்வனைபாரு முடறை பபார்!' என்று பபார்த்தேவன் அல்லத பபார்த்தேவடள மீண்டும் மீண்டும் 
தூண்டைக்கூடியே அதிசயேமபானைததேபார் அழகு தறைவியின் முகத்தில் இருந்தேத.

தேங்கத் தேபாம்பபாளத்தில் அடரக்கீடர விடதேடயேக் வகபாட்டி டவத்தேபாற்தபபால் அந்தேப் வபபான்னிறை முகத்தில் 
கருகருவவன்று வளர்ந்திருந்தே தேபாடி எடுப்பபாக இருந்தேத. தேளபதி மீண்டும் நிலபா ஒளியில் படைகுக்குள தேன் 
எதிதர உட்கபார்ந்திருக்கும் தறைவிடயேப் பபார்த்தேபான்.

அந்தேக் கம்பீரமபானை பபார்டவ, அழகியே கண்கள, நீண்டை நபாசி, புன்னைடக தேவழும் சிவந்தே உதேடுகள 
இவற்டறைவயேல்லபாம் இதேற்கு முன் எங்தகபா, எப்தபபாததேபா, பல முடறைகள பபார்த்திருப்பத தபபால் ஒரு 
பிரடம. ஒரு தேற்வசயேலபானை நிடனைவு திடீவரன்று வல்லபாளததேவனின் மனைத்தில் ஏற்பட்டைத.

மபாளிடகக் கடரயிலுளள தடறையில் தபபாயத் ததேபாணி நிற்கிறைவடர இடடையேபாற்றுமங்கலம் நம்பியும், 
அவருடடையே வபண்ணும் எடதே எடதேதயேபா தபசினைபார்கள. மகபாரபாணியேபாரின் உடைல்நலம், வடைபபாண்டி 
நபாட்டின் அரசியேல் நிடலடம, தடறைமுகத்திற்கு வந்த வசல்லும் வவளிநபாட்டு மரக்கலங்கள, 
தகபாட்டைபாற்றிலுளள வதேன்பபாண்டிப் வபரும் படடைகளின் நிடலடம என்று எத்தேடனைதயேபா வசயதிகடளப் 
பற்றி விரிவபாக விவபாதித்தப் தபசினைபார்கள. ஆனைபால் தேப்பித் தேவறிக் கூடை அந்தே வபாலிபத் தறைவிடயேப் 
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பற்றிப் தபசவில்டல.

'இந்தே அகபால தவடளயில் இவர்கதளபாடு எங்தக தபபாயவிட்டு மபாளிடகக்குத் திரும்புகிறைபார் 
இடடையேபாற்றுமங்கலம் நம்பி?' என்று இன்வனைபாரு சந்ததேகமும் தேளபதிக்கு ஏற்பட்டைத. கடரயில் 
இறைங்கியேதம் மகபாமண்டைதலசுவரர் வசயதே முதேல் கபாரியேம் வீரத்தேளபதி வல்லபாளததேவனுடடையே 
சந்ததேகத்டதே தமலும் வளர்ப்பதேபாகதவ இருந்தேத.

"குழல் வமபாழி! தேளபதி ஏததேபா முக்கியேமபானை வசயதி வகபாண்டு வந்திருக்கிறைபார். அவதரபாடு நபான் தேனியேபாகப்
தபச தவண்டும். நீ 'சுவபாமி'கடள அடழத்தக் வகபாண்டு தபபாய வசந்தே மண்டைபத்தில் தேங்குவதேற்கு 
தவண்டியே ஏற்பபாடுகடளச் வசயத வகபாடு" என்று தீவின் தமற்குக் தகபாடியிலிருந்தே வசந்தே மண்டைபக் 
கட்டைடைத்டதேச் சுட்டிக் கபாட்டினைபார் மகபாமண்டைதலசுவரர். "ஆகட்டும் அப்பபா! 'இவடர' நபான் கவனித்தக் 
வகபாளகிதறைன். நீங்கள தேளபதியேபாடர அடழத்தக் வகபாண்டு தபபாய உங்கள கபாரியேத்டதேக் கவனியுங்கள" 
என்று வசபால்லிவிட்டு, அவருடடையே வபண் குழல்வமபாழி அந்தே இளந்தறைவிடயே அடழத்தக் வகபாண்டு 
அததே தநரத்தில் தேனிதயே வசந்தே மண்டைபத்டதே தநபாக்கி நடைந்தேடதேப் பபார்த்தே தபபாத தேளபதி திடகத்தப் 
தபபாய நின்றுவிட்டைபான். அவன் மனைத்தக்குள நிகழ்ந்த வகபாண்டிருந்தே மர்மக் குழப்பம் இன்னும் ஒரு படி
அதிகமபாகிவிட்டைத.

"என்னை தேளபதி? நபாம் தபபாகலபாமபா? அந்தேரங்க மண்டைபத்தில் தபபாய நபாம் தபசதவண்டியேடதேப் 
தபசுதவபாம்" என்று கூறிக் வகபாண்தடை முன்னைபால் நடைந்தேபார் இடடையேபாற்றுமங்கலம் நம்பி. தேளபதி வசந்தே 
மண்டைபத்டதே தநபாக்கி நடைந்த வகபாண்டிருக்கும் அந்தேத் தறைவிடயேயும், பூங்வகபாடி அடசந்த தவளவத 
தபபால் அவர் அருதக நடடை பயிலும் குழல்வமபாழிடயேயும் திரும்பித் திரும்பிப் பபார்த்தக் வகபாண்தடை 
மகபாமண்டைதலசுவரடரப் பின்பற்றி நடைந்தேபான்.

"தேளபதி! வழிடயேப் பபார்த்த நடைந்த வபா! மடழ வபயதே ஈரம்; வழுக்கி விடைப் தபபாகிறைத. எங்தகதயேபா 
பபார்த்தக் வகபாண்டு நடைக்கிறைபாதயே?" என்று அவர் குறிப்பபாகத் தேன் வசயேடலக் கண்டித்தே தபபாத தேபான் 
திரும்பிப் பபார்ப்படதே வல்லபாளததேவன் நிறுத்திக் வகபாண்டைபான். அப்தபபாத மகபாமண்டைதலசுவரரும் 
தேபானும் தேனியேபாக இருப்பதேபால் அந்தேத் தறைவிடயேப் பற்றி அவரிடைம் விசபாரிப்பத தேவறில்டல என்று 
அவனுக்குத் ததேபான்றியேத.

"மகபாமண்டைதலசுவரரிடைம் அடிதயேன் ஒரு சந்ததேகம் தகட்கலபாதமபா?" என்றைபான்.

முன்னைபால் 'விறுவிறு' வவன்று விடரந்த நடைந்த வகபாண்டிருந்தே இடடையேபாற்றுமங்கலம் நம்பி நின்று 
அவடனைத் திரும்பிப் பபார்த்தேபார். இடமயேபாமல் அவர் பபார்த்தே அந்தேப் பபார்டவயில் ஆத்திரமபா? திடகப்பபா? 
வவறுப்பபா? தகபாபமபா? - எத நிடறைந்திருந்தேத என்படதே வல்லபாளததேவனைபால் விளங்கிக் வகபாளள 
முடியேவில்டல.

"சந்ததேகமபா! என்னை சந்ததேகம்?" நிதேபானைமபானை குரலில் பதேற்றைமில்லபாமல் வவளி வந்தேத அவருடடையே 
தகளவி.

மகபாமண்டைதலசுவரர் திரும்பிப் பபார்த்தே விதேத்டதேயும் தகட்டை தகளவிடயேயும் பபார்த்த ஒரு கணம் 
அப்படிதயே அயேர்ந்த தபபாய நின்றுவிட்டைபான் வீரத்தேளபதி. தேபான் தகட்க நிடனைத்தேடதே தகட்கபாமதல 
இருந்த விடைலபாமபா என்று ஒருவிதேத் தேயேக்கம் கூடை அவனுக்கு உண்டைபாயிற்று. அறிவிலும், 
அநுபவத்திலும், சூழ்ச்சியிலும், எடதேயும் ஆளும் திறைடமயிலும் மடல தபபால் உயேர்ந்தே 
மகபாமண்டைதலசுவரரிடைம் எடதேயும் மடறைக்க முடியேபாத. ஒவ்வவபாரு வசபால்லிலும், ஒவ்வவபாரு 
பபார்டவயிலும், ஒவ்வவபாரு அடசவிலும் மனைத்தின் ஆழத்தில் பதங்கியிருக்கும் அதேற்கு மூலமபானை 
எண்ணத்டதே ஊடுருவி அறியேக்கூடியேவர் இடடையேபாற்றுமங்கலம் நம்பி. எனைதவ தகட்க நிடனைத்தேடதே 
மடறைக்கபாமல் தகட்டு விடுவவதேன்று உறுதி வசயத வகபாண்டு, "நம்தமபாடு படைகில் வந்தேபாதர, அந்தேத் 
தறைவி..." என்று வதேபாடைங்கி, அவன் தேன் தகளவிடயேக் தகட்டு முடிப்பதேற்குளதளதயே அவர் 
இடடைமறித்தப் பதில் வசபால்லத் வதேபாடைங்கிவிட்டைபார்.

"அவர் இன்னைபாவரன்று அறிவதேற்கபாகப் படைகு புறைப்பட்டை தபபாதிலிருந்த நீ தடிதடித்தக் வகபாண்டிருப்பத
எனைக்குத் வதேரியும். வல்லபாளபா! அவடர வபாய திறைந்த தபச டவப்பதேற்கபாக நீ வசயதே சபாகஸங்கடள 
வயேல்லபாம் பபார்த்த உளளூரச் சிரித்தக் வகபாண்டுதேபான் வந்ததேன் நபான். அவடரப் பற்றி நீ கட்டைபாயேம் 
வதேரிந்த வகபாளளத்தேபான் தவண்டும். ஆனைபால் இப்தபபாத தவண்டைபாம், அதேற்வகபாரு சமயேம் வரும்" என்று 
வசபால்லிவிட்டுக் குறும்புத்தேனைமபானைவதேபாரு சிரிப்டப இதேழ்களில் மலரச் வசயதேபார் இடடையேபாற்றுமங்கலம் 
நம்பி.
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தேன் தகளவிக்கு விடடை வசபால்லபாமல் அவர் சபாமர்த்தியேமபாக அடதே மறுத்தே விதேம் தேளபதிடயே 
அதிர்ச்சியேடடையேச் வசயதேத. "வல்லபாளததேவபா! நீ வந்திருக்கிறை தநரத்டதேயும் அவசரத்டதேயும் பபார்த்தேபால் 
மிக மிக இன்றியேடமயேபாதே கபாரியேமபாகத்தேபான் வந்திருப்பபாய என்று எனைக்கு ததேபான்றுகிறைத. இந்தேத் 
தறைவிடயேப் பற்றி விசபாரித்த உன் தநரத்டதே வீணபாக்கிக் வகபாண்டிருக்கபாததே. வந்தே கபாரியேத்டதேப் 
தபசுதவபாம், வபா!" என்று வசபால்லிக் வகபாண்தடை மபாளிடகயின் அந்தேரங்க அடறை வபாசலில் வந்த நின்றைபார் 
மகபாமண்டைதலசுவரர்.
அங்கிருந்தே தசவகன் ஒருவன் ஓடி வந்த அந்தேரங்க அடறையின் மணிகள வபபாருத்தேப்பட்டை கதேவுகடளத் 
திறைந்த விட்டைபான். கதேவுகளில் வதேபாங்கியே மணிகள அடமதியேபானை இரவில் கலகலவவன்று ஒலித்தேனை. 
உளதள எரிந்த வகபாண்டிருந்தே தீபங்கடளத் தூண்டி விட்டைபான். தூப கலசங்களிலிருந்தே அனைடல ஊதிக் 
கனியேச் வசயத அதில் அகில் வபபாடிடயேத் தூவினைபான். தீபங்களின் ஒளியும், தூபங்களின் நறுமணமுமபாக 
அற்புதேச் தசபாடபயுடைன் விளங்கியே அந்தே அடறைக்குள இருவரும் நுடழந்தேவுடைன் தசவகன் 
வவளிப்புறைமபாக வந்த நின்று வகபாண்டு கதேவுகடள இழுத்தச் சபாத்தினைபான். மறுபடியும் ஒதர சமயேத்தில் 
இரு கதேவுகளிலும் இருந்தே எல்லபா மணிகளும் ஒலித்த ஓயந்தேனை. தசவகன் அங்தகதயே கபாவலபாக நின்று 
வகபாண்டைபான்.

இடடையேபாற்றுமங்கலம் மபாளிடக கடைல் தபபால் வபரியேத. வசபால்லப் தபபானைபால் இரண்டு ஆறுகளுக்கு 
நடுதவ நதிகளின் வசல்லப் பிளடள தபபால் அடமந்திருந்தே அந்தேத் தீவின் முக்கபால் பகுதி இடைம் அந்தே 
மபாவபரும் மபாளிடகதேபான். கடைலுக்கு அடியில் எத்தேடனை இரகசியேங்கள மர்மங்கள அபூர்வப் வபபாருளகள 
மூழ்கிக் கிடைக்கின்றைனைதவபா வதேரியேபாத. ஆனைபால் இடடையேபாற்று நபாஞ்சில் அரசியேலில் எண்ணற்றை மர்மங்கள
மடறைந்திருக்கின்றைனை என்பபார்கள.

மபாளிடகயின் முக்கியேமபானை அடறைகளின் கதேவுகளிவலல்லபாம் நிச்சயேமபாக மணிகள 
வபபாருத்தேப்பட்டிருக்கும். எவ்வளவு வமதவபாகக் கதேடவத் திறைக்க முயேன்றைபாலும் சிறு சிறு வவண்கல 
மணிகள நபாவு அடசந்த கணீவரன்று ஒலிடயேக் கிளப்பிவிடும். தேனியேபாக உட்கபார்ந்த அந்தேரங்கமபானை 
வசயதிகடளப் தபசும்தபபாததேபா மந்திரபாதலபாசடனையில் இருக்கும் தபபாததேபா அன்னியேர் எவரும் 
முன்னைறிவிப்பின்றி உளதள நுடழந்த விடை முடியேபாதேபடி கதேவுகடள இப்படி நுணுக்கமபாக 
அடமத்திருந்தேபார் இடடையேபாற்றுமங்கலம் நம்பி.

அரசியேல் தமடதேயும், அறிவுச் வசல்வரும், இரபாஜே தேந்திரங்களின் இருப்பிடைமுமபானை 
இடடையேபாற்றுமங்கலம் நம்பியின் எண்ணங்கடளயும் வசயேல்கடளயும், மனைத்டதேயும் வல்லபாளததேவன் 
எப்படி முழு அளவில் இன்றுவடர வதேரிந்த வகபாளள முடியேவில்டலதயேபா, அததே தபபால் அந்தே 
மபாளிடகயிலும் வதேரிந்த வகபாளளபாதே அல்லத வதேரிந்த வகபாளள முடியேபாதே இன்னும் எத்தேடனை 
எத்தேடனைதயேபா விசித்திரமபானை இடைங்கள இருந்தேனை.

வரிடச வரிடசயேபாக அணிவகுத்த நிற்கும் ஆயிரக்கணக்கபானை படடைவீரர்களுக்கு நடுதவ தபபார்க்களத்தில் 
நின்று அஞ்சபாமல் கட்டைடளகடள இட்டும், டகயில் வபாதளந்தியும், ஒரு வபரும் படடையிடனை 
முன்னின்று நடைத்தி வவற்றி வபறும் திறைன் அவனிடைம் இருந்தேத. ஆனைபால் புறைத்தேபாயே நபாட்டு 
மகபாமண்டைதலசுவரர் வசயயே நிடனைக்கும் வசயேல்கடளயும் எண்ணங்கடளயும் தணிந்த முன்னின்று 
ஆரபாயும் இதேயேத் திடைம் அவனுக்கு இல்டல. அந்தே ஒரு விஷயேத்தில் மட்டும் அவன் மனைம் இந்தே வநபாடி 
வடர பலவீனைம் என்றை எல்டலக்தகபாட்டடை மீறி அப்பபாற் வசன்றைததே இல்டல. இதேற்குப் பல கபாரணங்கள 
உண்டு. மகபாமண்டைதலசுவரரின் முகத்டதேப் பபார்த்தக் வகபாண்டு அவருக்கு எதிதர உட்கபார்ந்த தபசும் 
தபபாத இதேயேத்டதே மடறைத்த எந்தேப் வபபாயடயேயும் தபசமுடியேபாத. உயேர்ந்ததேபாங்கி, வபானைமண்டைலத்டதே 
அடணந்த நிற்கும் பிரமபாண்டைமபானை ஒரு மடலச்சிகரத்டதேக் கண்வணதிதர பபார்க்கிறை உணர்ச்சி 
உண்டைபாகும், அந்தே மனிதேரின் முகத்டதே பபார்க்கும் தபபாத. ஆகதவ எவ்வளவுதேபான் மடறைக்க முயேன்றைபாலும்
உண்டமதேபான் வபாயில் வரும். தேன்னிடைம் யேபார் தபசிக் வகபாண்டிருந்தேபாலும் தவவறைங்கபாவத பரபாக்குப் 
பபார்த்தக் வகபாண்டு அந்தேப் தபச்டசக் தகட்கும் வழக்கம் அவரிடைம் கிடடையேதவ கிடடையேபாத. 
தபசுகிறைவனின் முகத்டதேயும் அதிலுளள கண்கடளயும் பபார்த்தக் வகபாண்தடை தேபான் தபச்டசக் தகட்பபார். 
அந்தேப் பபார்டவ தபசுகிறைவனின் மனைத்தில் புடதேந்த வகபாளள முயேலுகிறை உண்டமகடளவயேல்லபாம் குத்தி
இழுத்த வவளிதயே வகபாண்டு வந்த விடும். அவ்வளவு கூர்டம அதேற்கு!

அவசியேம் ஏற்பட்டைபாவலபாழியே இடடையில் குறுக்கிட்டு எடதேயும் தகளவி தகட்கபாமல், எதிரபாளியின் 
தபச்டசக் கூர்ந்த தகட்டுக் வகபாண்தடை தபபாவபார்.

அவரிடைம் இப்படிப் பலமுடறை அநுபவப்பட்டிருந்தே தேளபதி வல்லபாளததேவன் அன்று அந்தேரங்க 
அடறைக்குள அவதரபாடு நுடழந்தே தபபாத மிகவும் முன்வனைச்சரிக்டகயுடைன் அவசியேமபானைவற்டறைத் தேவிர 
தவவறைடதேயும் தபசக் கூடைபாவதேன்று மனைத்டதே உறுதிப்படுத்திக் வகபாண்டு தேபான் நுடழந்தேபான். 
கன்னியேபாகுமரியில் டகப்பற்றியே ஓடலடயேப் பற்றி அவரிடைம் வபாய தேவறி உளறி விடைக்கூடைபாவதேன்று 
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தீர்மபானித்தக் வகபாண்டைபான் வல்லபாளததேவன்.

ஆனைபால், இடடையேபாற்றுமங்கலம் நம்பியிடைம் தபசத் வதேபாடைங்கிவிட்டைதம் தேளபதி வல்லபாளததேவன் எடதே 
எடதே மகபாமண்டைதலசுவரரிடைம் வசபால்லக் கூடைபாவதேன்று நிடனைத்தக் வகபாண்டிருந்தேபாதனைபா, 
அடவவயேல்லபாம் அவடனையேறியேபாமதல அவன் வபாயில் வந்த விட்டைனை. அவர்கள உட்கபார்ந்திருந்தே 
அந்தேரங்க அடறை ஒளிமயேமபாக இருந்தேத. தூபப் புடகயின் நறுமணம்! அன்னைக்வகபாடி விளக்குகளின் ஒளி!
நபாற்புறைமும் சுவர்களில் அழகபானை ஓவியேங்கள! அடறை முழுவதம் கட்டித் வதேபாடைங்க விடைப்பட்டிருந்தே 
மல்லிடகப் பூச்சரங்கள! பூ மணமும் அகிற்புடகயும், தீப ஒளியும், எதிதர நிமிர்ந்த உட்கபார்ந்த 
தேன்டனைதயே இடமக்கபாமல், பபார்த்தக் வகபாண்டிருக்கும் இடடையேபாற்றுமங்கலம் நம்பியின் பபார்டவயும் 
ஒன்று தசர்ந்த தேளபதிடயே என்னைதவபா வசயதேனை!

புறைத்தேபாயே நபாட்டுக் தகபாட்டடையிலிருந்த மகபாரபாணியேபார் கன்னியேபாகுமரிக்குப் புறைப்பட்டைத, 
பபாடறையிடுக்கில் ஒற்றைர்கடளச் சந்தித்தேத, தேரிசனைத்தின் தபபாத மகபாரபாணிக்கு ஏற்பட்டை ஆபத்த, மறுநபாள 
நபாஞ்சில் நபாட்டு மகபாசடபடயேக் கூட்டுமபாறு மகபாரபாணி ஆடணயிட்டிருப்பத ஆகியே எல்லபா 
விஷயேங்கடளயும் மகபாமண்டைதலசுவரரிடைம் அவன் கூறினைபான். ஒற்றைர்களிடைமிருந்த டகப்பற்றியே 
ஓடலடயேப் பற்றி மட்டும் அவன் வசபால்லதவ இல்டல.

எல்லபாவற்டறையும் தகட்டுவிட்டு மகபாமண்டைதலசுவரர் சிரித்தேபார். "தேளபதி! எல்லபாம் சரி. உன்னுடடையே 
இடுப்பிலிருக்கும் அந்தே ஓடலயில் என்னை எழுதியிருக்கிறைவதேன்று எனைக்குத் வதேரியும். ஆனைபாலும் அடதே 
என்னிடைம் எடுத்தக் கபாட்டி விடுவததேபான் முடறை!" என்றைபார்.

இடதேக் தகட்டைதம் வல்லபாளததேவன் வவலவவலத்தப் தபபானைபான். அவன் உடைல் நடுங்கியேத. 
மகபாமண்டைதலசுவரர் அவடனை தநபாக்கி வவற்றிப் புன்னைடகப் பூத்தேபார். அததே சமயேம் கதேவுகளின் மணிகள 
வமல்ல ஒலித்தேனை.

-----------
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1.7. நந்தேவனைத்தில் நடைந்தே குழப்பம்

நிலபா முற்றைத்தப் படிகளில் தவகமபாக இறைங்கி எல்தலபாரும் கீதழ வசன்றைனைர். அத்தேடனை தபருடடையே 
மனைத்திலும் திகில் சூழ்ந்திருந்தேத. தவற்றைவர் நுடழயே முடியேபாதே புறைத்தேபாயே நபாட்டுக் தகபாட்டடைக்குள 
அடமதியேபானை நளளிரவில் நந்தேவனைத்தில் அப்படி ஒரு பயேங்கரக் குழப்பம் ஏற்பட்டைபால் யேபாருக்குத்தேபான் 
திகில் உண்டைபாகபாத?

மகபாரபாணி வபானைவன்மபாததேவியேபாரின் மனைம் கபாரணமின்றி நடுங்கியேத. 'இன்று மபாடல 
கன்னியேபாகுமரிக்குப் புறைப்பட்டைதிலிருந்த என்னுடடையே தபபாதேபாதே கபாலமும் என்தனைபாடு 
புறைப்பட்டுவிட்டைத தபபாலிருக்கிறைத. இன்டறைக்குக் குடறை இரவு கழிவதேற்குள இன்னும் என்வனைன்னை 
நடைக்கப் தபபாகின்றைனைதவபா? ஐதயேபா! இடடையேபாற்றுமங்கலம் நம்பியின் வபார்த்டதேகடளக் தகட்டு இந்தேப் 
புறைத்தேபாயே நபாட்டுக் தகபாட்டடைக்கு எதேற்கபாக வந்த தேங்கிதனைன் என்று எண்ணி அவர் மனைம் வபாடினைபார். 
பகவதியும், விலபாசினியும் மிரண்டு தபபாய உடைன் நடைந்தேனைர். ஆடைவர்களபானை பவழக்கனிவபாயேரும், 
அதேங்தகபாட்டைபாசிரியேரும் தவகமபாக நந்தேவனைத்டதே தநபாக்கி ஓடினைர். 'நடைக்கிறை கலவரம் என்னை என்று 
நந்தேவனைத்தக்கு தநரில் தபபாய விசபாரித்த அறியே தவண்டும்' என்றை ஆவல் மகபாரபாணியின் உளளத்தில் 
அணுவளவும் இல்டல. 'என்னை தவண்டுமபானைபாலும் நடைக்கட்டும்! எத நடைந்தேபால் எனைக்வகன்னை? 
நபாடளக்கு மகபாசடபக் கூட்டைம் நடைந்த முடிகிறை வடர பல்டலக் கடித்தக் வகபாண்டு முளளின் 
தமலிருப்பத தபபால் இந்தே மபாளிடகயில் இருந்த தீர தவண்டியேததேபான். அப்புறைம் எந்தேத் தேவப் பளளியில்
தபபாய எப்படி வபாழ்வின் எஞ்சியிருக்கும் பபாவ நபாட்கள கழியேப் தபபாகின்றைனைதவபா?' என்றை படழயே 
விரக்திதேபான் மகபாரபாணியின் உளளத்தில் உறுதிப்பட்டைத.

அந்தே இரண்டு வபண்கடளயும் தேன் இரு டககளபாலும் பற்றிக் வகபாண்டு, தேபான் வபற்றை மக்கடள 
அடழத்தச் வசல்வடதேப் தபபால் பரிதவபாடும் பபாசத்ததேபாடும் அடழத்தக் வகபாண்டு அந்தேப்புரத்தக்குச் 
வசன்றைபார் மகபாரபாணி.

இனி நிலபாமுற்றைத்தில் நடைனைமும், பபாடைலும் நிகழ்ந்த முடியும் தேறுவபாயில் ஏற்பட்டை அந்தேக் குழப்பம் 
என்னைவவன்படதேத் வதேரிந்த வகபாளளலபாம். அடதேத் வதேரிந்த வகபாளவதேற்கு முன் ஏற்வகனைதவ நமக்குத் 
வதேரியேபாமல் இந்தேக் கடதேயில் நடைந்த முடிந்த விட்டை சில முன் நிகழ்ச்சிகடளயும் இங்தக வதேரிந்த 
வகபாண்டுதேபான் ஆகதவண்டியிருக்கிறைத. அவற்டறைத் வதேரிந்த வகபாண்டைபால் கடதே வதேபாடைர்விட்டுப் 
தபபாகபாமல் விளக்கமபாகப் புரிவதேற்கு இயேலும்.

'மகபாரபாணி வபானைவன்மபாததேவி கன்னியேபாகுமரி ஆலயேத்தக்கு வந்திருந்தே அன்டறையே தினைம் மபாடலயில் 
நபாஞ்சில் நபாட்டின் தேளபதி வல்லபாளததேவன், வபரும் புலவரபாகியே அதேங்தகபாட்டைபாசிரியேர், 
கபாந்தேளூர்ச்சபாடல மணியேம்பலங்கபாக்கும் பவழக்கனிவபாயேர் ஆகியே எல்தலபாரும் ஆலயேத்தக்கும் 
வந்திருந்தேபார்கதள! மகபாமண்டைதலசுவரரபாகியே இடடையேபாற்றுமங்கலம் நம்பியும் அவருடடையே புதேல்வியும் 
மட்டும் ஏன் வரவில்டல' என்றை சந்ததேகம் தநயேர்களுக்கு உண்டைபாகவில்டலயேபா? இந்தேச் சந்ததேகம் 
இதவடர தநயேர்களுக்கு ஏற்படைவில்டலயேபானைபால், 'உடைன் ஏற்படுத்திக் வகபாளளுங்கள' என்று 
வற்புறுத்திவிட்டு தமதல வதேபாடைருகிதறைன்.

அததே தினைம் மபாடலயில் மகபாமண்டைதலசுவரரும் அவருடடையே புதேல்வி குழல்வபாய வமபாழியும், இன்னும் 
இந்தேக் கடதேயில் இதவடர நமக்கு அறிமுகமபாகபாதே ஒரு புதியே பபாத்திரமும் வதேன்பபாண்டி நபாட்டின் 
தமல்புறைம்  தமடல மண்டைலக் கடைற்கடரயின் முக்கியேத் தடறைமுகப் பட்டினைமபாகியே விழிஞத்தில் நின்று 
வகபாண்டிருப்படதேக் கபாண்கிதறைபாம்.

சபாரி சபாரியேபாக ஏற்றுமதிக்கு அடுக்கி டவக்கப்பட்டிருந்தே மிளகுப் வபபாதிகள, வகபாற்டக முத்தச் 
சலபாபத்திலிருந்த முத்திடரயிட்டுக் வகபாண்டு வரப்பட்டிருந்தே முத்த மூட்டடைகள, ஏலக்கபாய, 
இலவங்கம், சபாதிக்கபாய, கிரபாம்பு ஆகியே வபாசடனைத் திரவியேங்கள அடைங்கியே வபபாதிகள எல்லபாம் கிடைந்தேனை
அந்தேத் தடறைமுகத்தில். நபாஞ்சில் நபாட்டு அரசபாங்க இலச்சிடனையேபாகியே தமழிதயேபாடு கூடியே கலப்டபயும், 
அதேன் ஒரு மூடலயில் பபாண்டியேர் மீன் இலச்சிடனையும் பதித்தே வபரியே வபரியே வகபாடிகள மரக்கலங்கலின் 
கூம்பில் அடசந்தேபாடிக் வகபாண்டிருந்தேனை. பல ததேசத்த வியேபாபபாரிகளின் கூட்டைமும், பிரயேபாணம் வசயத 
வந்த இறைங்கியேவர்கள, பிரயேபாணம் வசயவதேற்கபாகக் கப்பதலறை வந்திருப்பவர்களின் கூட்டைங்களுமபாகத் 
தடறைமுகம் கலகலப்பபாக இருந்தேத.

இடடையேபாற்றுமங்கலம் நம்பியும், அவர் மகளும், அவர்கதளபாடு இருந்தே குட்டடையேபானை ஓர் இடளஞனும், 
தடறைமுகத்தக்கு வந்த தசர தவண்டியே கப்பவலபான்டறை எதிர்பபார்த்தக் கபாத்திருப்பவர்கடளப் தபபால் 
நின்று வகபாண்டிருந்தேனைர். அவர்கதளபாடு இருந்தே அந்தே இடளஞன் பபார்ப்பதேற்கு விசித்திரமபானை 
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ததேபாற்றைத்டதே உடடையேவனைபாக இருந்தேபான். 'தேமிழ் முனிவர் அகத்தியேடரப் பபார்த்திருந்தேபால் இவடனைப் 
பபார்க்க தவண்டைபாம்' - என்று வசபால்லத் தேக்க குட்டடையேபானை ததேபாற்றைம், பீமதசனைடனைப் தபபாலக் 
கட்டைடமந்தே உடைல், உருண்டடை முகம், மூக்கும் விழியுமபாக எடுப்பபானை ததேபாற்றைம். வநற்றியில் தீபச் 
சுடைர்தபபால் சிவப்பு நிறைத்தில் ஒரு சிந்தூரக் கீறைல் - இத அவன் இட்டுக் வகபாண்டிருந்தே திலகம். 
வசவிகளில் சங்கு சக்கர வடிவமபாக முத்தகள பதிக்கப் வபற்றை இரண்டு முத்தக் கடுக்கன்கள மின்னினை. 
மூலத்தேபாரபாகக் கச்சம் டவத்தக் கட்டிக் வகபாண்டிருந்தே ஆடடை முழங்கபாலுக்கு தமல் வதேபாங்கியேத. 
அடிக்கடி எடதேயேபாவத வசபால்லிக் வகபாண்தடை இடி இடிவயேன்று சிரித்தக் வகபாண்டிருந்தேபான் அவன். 
அப்படிச் சிரிக்கும் தபபாத முன்புறைமபாக முடிந்திருந்தே அவன் தேடலயின் சிறியே குடுமி ஆடுவத 
கபாண்பதேற்கு தவடிக்டகயேபாக இருந்தேத. அவன் கூறுவனைவற்டறைக் தகட்டு மகபாமண்டைதலசுவரர் 
அவ்வளவபாக இரசித்த சிரிக்கவில்டலயேபானைபாலும் அவருடடையே குமபாரி குழல்வமபாழி தேன் முல்டலப் 
பற்கள வதேரியேச் சிரித்த அநுபவித்தக் வகபாண்டிருந்தேபாள. அதிகமபாகச் வசபான்னைபாலும் இருபத்வதேட்டு 
வயேதக்கு தமல் மதிப்பிட்டுச் வசபால்ல முடியேபாத அந்தே இடளஞனுக்கு. அவனுடடையே டவதிகமபானை இந்தே 
எளியே தகபாலத்தக்கு ஒரு சிறியே விதிவிலக்குப் தபபால் இடடையில் ஒரு வபாள உடறைதயேபாடு வதேபாங்கியேத.

அவர்கள நின்று வகபாண்டிருந்தே வழியேபாக வந்த தபபாயக் வகபாண்டிருந்தே கூட்டைத்தினைரில் அந்தே 
இடளஞனின் விசித்திரத் ததேபாற்றைத்டதேயும், அவன் சிரித்தச் சிரித்தப் தபசும் தவடிக்டகயேபானை 
கபாட்சிடயேயும் ஒரு கணம் நின்று வியேப்புடைன் பபார்த்தவிட்டுப் தபபாகபாதேவர்கதள இல்டல. 
மகபாமண்டைதலசுவரர் வதேன்தமற்குத் திடசயில் கடைடலதயே உற்றுப் பபார்த்தக் வகபாண்டிருந்தேபார்.

திடீவரன்று அந்தே இடளஞனின் பக்கமபாகத் திரும்பி, "தசந்தேபா! கிளம்பு. இன்று மபாடல மகபாரபாணியேபார் 
கன்னியேபாகுமரிக்கு வரப் தபபாவடதே மறைந்த விட்டைபாயேபா? இங்தக நின்று வகபாண்டு உன் சிரிப்வபபாலியேபால் 
கடைற்கடரடயேதயே அதிர அடித்தக் வகபாண்டிருக்கிறைபாதயே! கப்பல் வந்தேதம் நபானும், குழல்வமபாழியும் 
அவடர மபாளிடகக்கு அடழத்தக் வகபாண்டு தபபாகிதறைபாம். எவ்வளவு நபாழிடகயேபானைபாலும் நபாங்கள 
இங்தக இன்றிரவு தேங்க மபாட்தடைபாம். மபாளிடகக்கு வந்த தசர்ந்த விடுதவபாம். அததே தபபால் நீயும் 
மபாளிடகக்கு வந்தவிடு. உனைக்கபாகத் வதேன்கடரயில் அம்பலவன் தவளபாடனைத் ததேபாணிதயேபாடு 
கபாத்திருக்கச் வசயதவன். மகபாரபாணி கன்னியேபாகுமரியிலிருந்த தகபாட்டடைக்குத் திரும்பிப் தபபாயச் 
தசர்கிறைவடர என்வனைன்னை நடைக்கிறைத என்படதே ஒன்று விடைபாமல் கவனித்தக் வகபாண்டு வந்த வசபால்ல 
தவண்டும். நீ அங்தக வசன்று கவனிப்படதே தவறு யேபாரும் வதேரிந்த வகபாளளபாதேபடி மடறைந்த கவனிக்க 
தவண்டியேத மிக முக்கியேம். நீ வந்த தேகவல்கடளக் கூறுகிறை வடரயில் நபான் உறைங்கபாமல் உனைக்கபாக 
விழித்தக் வகபாண்டு கபாத்திருப்தபன்."

மகபாமண்டைதலசுவரரின் இந்தேக் கம்பீரமபானை கட்ட்டைடளடயேக் தகட்டைதம் சிரித்தப் தபசிக் வகபாண்டிருந்தே
அந்தே இடளஞனின் முகத்தில் வபபாறுப்பும் கடைடம உணர்ச்சியும் குடி வகபாண்டைனை.

"அப்படிதயே வசயகிதறைன் பிரபு" என்று வசபால்லிக் டககூப்பி வணங்கி விட்டுக் கிளம்பினைபான் அவன்.

"தசந்தேபா! வகபாஞ்சம் இப்படி அருதக வபா. இடதேயும் தகட்டுக் வகபாண்டு தபபா." சிறித தூரம் நடைந்த வசன்று
விட்டை அவடனை மீண்டும் டக நீட்டிக் கூப்பிட்டைபார், இடடையேபாற்றுமங்கலம் நம்பி. அவன் திரும்பி நடைந்த 
வந்தேபான்.

நபாஞ்சில் நபாட்டு தவளபாளப் வபருமக்கள வநல் தபபாட்டு டவத்திருக்கப் பயேன்படுத்தம் குறுகியே தேபாழி 
ஒன்று உருண்டு உருண்டு வருவத தபபால் அந்தேக் குட்டடை இடளஞன் நடைப்பத பபார்ப்பவர்களுக்குச் 
சிரிப்டப மூட்டியேத.

"தசந்தேபா! நபானும் குழல்வமபாழியும் இங்தக விழிஞத்தக்கு வந்திருக்கும் வசயதிடயே தவறு யேபாரிடைமும் 
வசபால்லி விடைபாததே. எச்சரிக்டகயேபாக நடைந்த வகபாள! நபானும் குழல்வமபாழியும், 'கப்பலில் வருகின்றைவரும்' 
திரும்பிச் வசல்கிறை வழியில் சுசீந்திரம் தேபாணுமபாலயே விண்ணகரத்தில் சிறித தநரம் தேங்கித் தேரிசித்தவிட்டு
தபபாகலபாம் என்று நிடனைத்திருக்கிதறைன். இரவு மபாளிடகக்கு வருவதேற்கு முன்தப அவசரமபானை வசயதி 
ஏதேபாவத என்னிடைம் வசபால்ல தவண்டியிருந்தேபால் சுசீந்திரத்தக்கு ஒரு நடடை வந்த வசபால்லிவிட்டுப் தபபா" 
என்று அவன் கபாதேருதக குனிந்த தேணிந்தே குரலில் கூறினைபார் அவர். அவனுடடையே உருண்டடைத் தேடலயும் 
அதில் முடியேப்பட்டிருந்தே குடுமியும் சம்மதேத்தக்கு அறிகுறியேபாக அடசந்தேனை. "சரி! அவ்வளவுதேபான். 
தபபாயவபா" என்றைபார் அவர்.

தடறைமுகத்தின் சுங்கச் சபாவடிக்கு அருகில் கட்டியிருந்தே தேன் குதிடரடயே அவிழ்த்த அதேன் தமல் தேபாவி 
ஏறிக் வகபாண்டைபான் அந்தேக் குட்டடை இடளஞன். குதிடர சபாடலயில் திரும்பி தவகமபாகச் வசன்றைத. 
வபாமனைபாவதேபாரம் தபபான்றை அந்தேக் குறைள வடிவ இடளஞன் குதிடரக் கடிவபாளத்டதேப் பிடித்தக் வகபாண்டு 
சவபாரி வசயயும் கபாட்சிடயேத் தடறைமுகத்தில் நின்று வகபாண்டிருந்தேவர்களில் சிலர் வியேப்புடைன் திரும்பிப் 
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பபார்த்தக் வகபாண்டிருந்தேபார்கள. அவனைத குதிடர கிழக்தக கபாந்தேளூர் இரபாஜே பபாட்டடையில் திரும்பிக் 
கன்னியேபாகுமரிடயே தநபாக்கி விடரந்த வசன்றைத.

வியேப்புக்கும், விந்டதேக்கும் கபாரணமபானை இந்தே இடளஞன் யேபார், வதேரியுமபா? மகபாமண்டைதலசுவரரபானை 
இடடையேபாற்றுமங்கலம் நம்பிடயேத் வதேரிந்தேவர்களுக்கு இவடனையும் வதேரிந்திருக்க தவண்டும். 
'நபாரபாயேணன் தசந்தேன்' என்னும் வபயேடரயுடடையே இந்தேக் குட்டடை இடளஞன் மகபாமண்டைதலசுவரருக்கு 
வலத டகடயேப் தபபால உதேவி வருபவன்.

'உருவு கண்டு எளளபாடம தவண்டும் உருள வபருந் ததேர்க்(கு)
அச்சபாணி யேன்னைபா ருடடைத்த.'

என்றை திருவளளுவ நபாயேனைபார் கூறியேருளியே திருக்குறைலுக்குப் வபபாருத்தேமபானைவன் நபாரபாயேணன் தசந்தேன். 
'நபாடைக அரங்கில் வந்த தபபாகின்றை விதூடைகடனைப் தபபாலத் ததேபான்றும் இந்தேக் குட்டடை மனிதேனைபால் ஒரு 
வபரியே சபாம்ரபாஜ்யேத்டதேதயே நிர்வகிக்கும் மகபாமண்டைதலசுவரருக்கு என்னை ஆகப் தபபாகிறைத?' என்று 
யேபாரபாவத நிடனைத்தேபால் அத முதேல் தேரமபானை தேவறு. நபாஞ்சில் நபாட்டுக்கும் அதேன் அரசபாட்சி அடமப்புக்கும்
இடடையேபாற்றுமங்கலம் நம்பி எவ்வளவு முக்கியேமபானைவதரபா அவ்வளவுக்கு அவருக்கு முக்கியேமபானைவன் 
இந்தே நபாரபாயேணன் தசந்தேன். இவடனை அவருடடையே உதேவி ஆள என்பதேபா, அந்தேரங்க ஒற்றைன் என்பதேபா, 
நண்பன் என்பதேபா, மபாணவன் என்பதேபா என்வறைல்லபாம் தேனித்தேனிதயே ஆரபாயந்த வகபாண்டிருப்படதே விடைச் 
சுருக்கமபாக ஒன்றுச் வசபால்லிவிடைலபாம். எந்வதேந்தேச் சமயேங்களில் எப்படி எப்படிவயேல்லபாம் பயேன்படை 
முடியுதமபா, அப்படிச் சமயே சஞ்சீவியேபாகப் பயேன்படுபவன் இவன்.

இவன் உடைலின் உயேரத்டதே விடை அறிவின் உயேரம் அதிகம். பபார்ப்பதேற்குப் பபாமரடனைப் தபபால் தேபான் இடி 
இடிவயேன்று சிரித்தப் தபசிக் வகபாண்டிருப்பபான்; ஆனைபால் ஏதேபாவத ஒரு கபாரியேத்தில் இறைங்கி விட்டைபாதலபா
இவன் சூரப்புலிதேபான்.

'நபாரபாயேணன் தசந்தேனைபால் வசயயே முடிந்தே கபாரியேத்தக்கு நபாரபாயேணன் தசந்தேடனைத் தேவிர தவறு யேபாடரயும் 
அனுப்ப முடியேபாத' என்று இடடையேபாற்றுமங்கலம் நம்பி அடிக்கடி அவடனைப் புகழுவதண்டு. அதேற்கு 
முற்றிலும் தேகுதியேபானைவன் தேபான் அவன்.

அன்று மபாடல 'விழிஞம்' தடறைமுகத்திலிருந்த புறைப்பட்டை நபாரபாயேணன் தசந்தேன், மகபாரபாணியேபாரும் 
அவருடடையே பரிவபாரமும் கன்னியேபாகுமரிடயே அடடைவதேற்கு முன்தப தேபான் அங்கு தபபாயச் 
தசர்ந்தவிட்டைபான். குதிடரதயேபாடு ஆலயேத்தேருதக தபபாய இறைங்கினைபால் தேன் வரடவ வவளிப்படடையேபாகப் 
பலருக்கு அறிவித்தேத தபபால் ஆகிவிடுவமன்று அவன் அறிவபான். கூடியேவடர தேன்டனை அங்தக யேபாரும், 
எதேற்கபாகவும் வதேரிந்த வகபாளளக் கூடைபாத; ஆனைபால், தேபான் எல்லபாவற்டறையும் எல்தலபாடரயும் வதேரிந்த 
வகபாளள தவண்டுவமன்பத அவனுடடையே தநபாக்கம். தகபாவிலின் தமற்குப் புறைமபாகக் 
கடைற்கடரதயேபாரத்தில் இருந்தே புன்டனைமரச்தசபாடல ஒன்றுக்குள நுடழந்த ஒரு மடறைவபானை இடைத்தில் 
குதிடரடயேக் கட்டினைபான்.

பின்பு சிறித தநரம் அந்தேச் தசபாடலயிதலதயே இங்கும் அங்குமபாகச் சுற்றியே தபபாத, ஒரு வபரியே மரத்தின் 
அடியில் சில ஆடடைகளும், அங்கிகளும், மூன்று சிவப்புத் தேடலப்பபாடககளும் கடளந்த 
டவக்கப்பட்டிருந்தேடதேப் பபார்த்தேபான்.

'இடவகடள யேபார் இங்தக டவத்திருக்கக்கூடும்?' என்றை சந்ததேகத்ததேபாடு நபாரபாயேணன் தசந்தேன் சுற்றும் 
முற்றும் திரும்பிப் பபார்த்தேபான். புன்டனைமரத் ததேபாட்டைத்தின் தவலிக்கு அப்பபால் கடைலில் கடரதயேபாரமபாக 
மூன்று மனிதேர்கள நீரபாடிக் வகபாண்டிருக்கும் கபாட்சிடயேக் கண்டைபான். மரத்தேடியில் அவிழ்த்த 
டவக்கப்பட்டிருந்தே அந்தே உடடைகளும் தேடலப்பபாடககளும், அவர்களுடடையேனைவபாகத்தேபான் இருக்க 
தவண்டுவமன்று நபாரபாயேணன் தசந்தேன் புரிந்த வகபாண்டைபான். சபாதேபாரண மனிதேர்கள அணியேக்கூடியே 
உடடைகளபாகத் வதேரியேவில்டல அடவ. அரசபாங்கப் பணி புரியும் வீரர்கதளபா, தசவகர்கதளபா, 
அணியேக்கூடியே உடடையேபாகத் ததேபான்றினை அடவ. புறைத்தேபாயே நபாட்டு வீரர்களும் வழக்கமபாக அணியேக்கூடியே 
உடடை அவனுக்கு நன்றைபாகத் வதேரியும். அவன் புன்டனை மரத்தேடியில் கண்டை உடடைகளும் அப்படி 
இருந்திருந்தேபால், 'சரிதேபான்! யேபாதரபா பபாண்டி நபாட்டு வீரர்கள உடடைகடளக் கழற்றி டவத்த விட்டு நீரபாடிக் 
வகபாண்டிருக்கிறைபார்கள தபபாலிருக்கிறைத' என்று நிடனைத்தக் வகபாண்டு தபபாயிருப்பபான். ஆனைபால் அந்தே 
மபாதிரி உடடையேணிந்தே வீரர்கடள அவன் பபாண்டி நபாட்டுப் படடையில் எங்கும், எப்தபபாதம் கண்டைததே 
இல்டல. ஆகதவ, அருகில் வநருங்கி உற்றுப் பபார்த்தேபான். தேடலப்பபாடககள மூன்றில் ஒன்றுக்குள வசருகி 
டவக்கப்பட்டிருந்தே ஓர் ஓடல நபாரபாயேணன் தசந்தேனின் கூரியே விழிகளில் வதேன்பட்டைத. சட்வடைன்று 
குனிந்த அடதேக் டகயில் எடுத்தேபான்.
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அந்தே ஓடலடயேப் படிப்பதேற்குள தவலிக்கு அப்பபால் மணலில் ஆட்கள நடைந்த வரும் ஒலி தகட்டைத. 
அவன் திடுக்கிட்டுத் திரும்பிப் பபார்த்தேபான். கடைலில் குளித்தக் வகபாண்டிருந்தே மூன்று வீரர்களும் தேங்கள 
உடடைகடள அணிந்த வகபாளவதேற்கபாக மரத்தேடிக்குத் திரும்பி வந்த வகபாண்டிருந்தேனைர்.

டகயில் எடுத்தே ஓடலடயே அத முன்பிருந்தேபடிதயே தேடலப்பபாடகக்குளதளதயே டவத்த விட்டு தவலி 
ஓரமபாகப் பதங்கினைபான் நபாரபாயேணன் தசந்தேன்.

அதேன்பின் அன்று கன்னியேபாகுமரியில் ஒவ்வவபாரு நிகழ்ச்சிடயேயும் அவன் மடறைந்திருந்த கவனித்தேபான். 
மகபாரபாணியேபார் கடைற்கடரக் கபாட்சிடயேக் கண்டைத, தேளபதி ஒற்றைர்கதளபாடு தபபாரிட்டைத. ஓடலடயேக் 
டகப்பற்றியேத, கன்னியேபாகுமரி அம்மன் ஆலயேத்தில் வபானைவன்மபாததேவிக்கு ஏற்பட்டை தன்பம் 
ஆகியேடவவயேல்லபாம் ஒன்று விடைபாமல் வதேரிந்த வகபாண்டைபான்.

மகபாரபாணியேபாரும் பரிவபாரமும் ஆலயேத்திலிருந்த தகபாட்டடைக்குத் திரும்பியே தபபாத அவனும் 
பின்னைபாதலதயே புறைப்பட்டு விட்டைபான். சுசீந்திரத்டதே அடடைந்தேவுடைன் மகபாமண்டைதலசுவரர் தேம்டமச் 
சுசீந்திரத்தில் சந்திக்கச் வசபால்லியிருந்தேத, அவனுக்கு ஞபாபகம் வந்தேத. உடைதனை மகபாரபாணியேபாடரக் 
தகபாட்டடைக்குப் தபபாகும் சபாடலயில் பின்பற்றுவடதே நிறுத்திக் வகபாண்டு, சுசீந்திரம் தகபாவிலுக்குத் 
திரும்பிப் பிரிந்த வசன்றைபான் அவன். சுசீந்திரம் தகபாவிலில் இடடையேபாற்றுமங்கலம் நம்பியும் அவர் 
புதேல்வி குழல்வமபாழியும் அவர்கதளபாடு மூன்றைபாம் மனிதேரபானை ஓர் இளம் வயேத தறைவியும் நபாரபாயேணன் 
தசந்தேடனை எதிர்பபார்த்தக் கபாத்திருந்தேபார்கள. கன்னியேபாகுமரியில் நடைந்தே நிகழ்ச்சிகடளக் தகட்டுத் வதேரிந்த 
வகபாண்டு, "தசந்தேபா! இப்தபபாத நீ மகபாரபாணியேபாடரப் பபாதியில் விட்டு விட்டு இங்தக வந்திருக்கிறைபாய. நீ 
கூறியேதிலிருந்த வபானைவன்மபாததேவியேபாடர ஏததேபா தீயே சக்திகள சூழ்வதேபாகத் வதேரிகிறைத. இப்தபபாத நீ 
மீண்டும் பின் வதேபாடைர்ந்த வசல். முடியுமபானைபால் இன்றிரவு தகபாட்டடையிதலதயே யேபாரும் அறியேபாமல் 
தேங்கியிருந்த கவனி, உடைன் தபபா!" என்று அவடனை அங்கிருந்த அனுப்பி விட்டைபார் மகபாமண்டைதலசுவரர்.

நபாரபாயேணன் தசந்தேன் மகபாரபாணியேபாரும் பரிவபாரங்களும் வசன்றை நபாஞ்சில் நபாட்டு இரபாஜேபபாட்டடையில் 
தபபாகபாமல் தவவறைபாரு கிடளச்சபாடல வழியேபாகப் புறைப்பட்டுச் வசன்றைபான். அந்தேக் கிடள வழி ஓரிடைத்தில் 
வநடுந்தூரத்தக்கு ஒரு பபாதிரித் ததேபாட்டைத்தக்கு நடுவிதல புகுந்த வசன்றைத. குறுகலபானை அவ்வழியில் 
நபாரபாயேணன் தசந்தேனின் புரவி வமல்லச் வசன்றைத. வநடிதயேர்ந்தே பபாதிரி மரக் கிடளக்கு இடடைதயே 
வழியின் தமல் அங்கங்தக நிலவின் ஒளி பரவியேத. சில இடைங்களில் மரக்கிடளகளின் அடைர்ந்தே நிழல் 
பட்டு இடடைவழி வதேரியேபாமல் இருண்டைபாற் தபபாலவும் இருந்தேத.

ஓர் இடைத்தில் பபாடதேதயேபாரமபாக யேபாதரபா இரண்டு மூன்று ஆட்கள உட்கபார்ந்த வமல்லியே குரலில் தபசிக் 
வகபாண்டிருப்படதேத் தூரத்தில் வரும்தபபாததே அவனுடடையே கூரியே கண்கள பபார்த்த விட்டைனை. அடதேப் 
வபபாருட்படுத்தேபாமல், 'யேபாதரபா வழிப் தபபாக்கர்கள உட்கபார்ந்த தபசிக் வகபாண்டிருக்கிறைபார்கள' என்று 
நிடனைத்தக் குதிடரடயே விட்டுக் வகபாண்டு தபபாக முயேன்றைபான்.

ஆனைபால் அவனுடடையே குதிடர அந்தே இடைத்டதே அடடைந்தேதம், சபாடலதயேபாரத்த இருளில் உட்கபார்ந்திருந்தே 
அந்தே மூன்று ஆட்களும் குபீவரன்று எழுந்த பபாயந்த மறித்தே தபபாததேபான், நபாரபாயேணன் தசந்தேன் அவர்கள 
இன்னைபாவரன்று புரிந்த வகபாளள முடிந்தேத. நிலவவபாளியில் வதேரிந்தே சிவப்புத் தேடலப்பபாடககடளக் 
கண்டைதம் குதிடரடயே நிறுத்தேபாமல், கடிவபாளத்டதேச் சுண்டி நபாலுகபால் பபாயச்சலில் ஓடைச் வசயதேபான்.
------------
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1.8. நபாரபாயேணன் தசந்தேன்

குதிடர பபாயந்ததேபாடுவதேற்கபாக முன் கபால்கடளத் தூக்கியே தவகத்தில் வழிடயே மறிக்க வந்தே மூவரில் 
ஒருவன் அடிபட்டுத் தேடுமபாறிக் கீதழ உருண்டைபான். நல்ல தவடளயேபாக மற்றை இரண்டு தபர்களும் ஒதங்கி 
நின்று வகபாண்டு வழிடயே விட்டு விட்டைபார்கள. இல்டலயேபானைபால் அவர்களுக்கும் மற்றைவனுக்கு தநர்ந்தே 
கதிதேபான் தநர்ந்திருக்கும். தசந்தேன் குதிடரடயேச் வசலுத்தவதில் சில சூட்சுமங்கள டவத்திருப்பபான். 
இம்மபாதிரி அபபாயேகரமபானை சந்தேர்ப்பங்களில் குதிடரடயே வபாயுதவகமபாகப் பறைக்கச் வசயயும் தேந்திரம் 
அவனுக்கபா வதேரியேபாத?

தேபான் அவ்வபாறு விடரவபாகக் குதிடரடயேச் வசலுத்திக் வகபாண்டு ஓடிவந்தே தபபாத அந்தே மூன்று சிவப்புத் 
தேடலப்பபாடக அணிந்தே வீரர்களும் பின்னைபால் தரத்திக் வகபாண்டு ஓடி வருகிறைபார்களபா, இல்டலயேபா 
என்படதேக் கூடை நபாரபாயேணன் தசந்தேன் திரும்பிக் கவனிக்கவில்டல. அங்தக குதிடரடயே முடுக்கினை 
முடுக்கில் புறைத்தேபாயே நபாட்டுக் தகபாட்டடையின் வதேன்தமற்கு மூடலயிலுளள ஏரியின் கடரயில் 
தபபாயத்தேபான் நிறுத்தினைபான்.

பிரதேபானை வபாசல் வழியேபாகக் தகபாட்டடைக்குள நுடழந்த வசன்றைபால் தேன் வரடவப் பலரும் வதேரிந்த 
வகபாளளும்படி ஆகிவிடும் என்று அவன் பயேந்தேபான். ஏரிக்கடரயில் குதிடரடயே நிறுத்திவிட்டுக் 
தகபாட்டடைக்குள எப்படி நுடழவவதேன்று அங்தக நின்று சிந்தித்தேபான். அவன் மனைத்தில் குழப்பமும், 
அதிர்ச்சியும் மபாறிமபாறித் ததேபான்றினை. கன்னியேபாகுமரியிலிருந்த தேப்பியே அந்தே வீரர்கள சுசீந்திரம் பபாதிரித் 
ததேபாட்டைத்தக் கிடள வழியில் எப்படி வந்த தசர்ந்தேபார்கள? எப்தபபாத வந்த தசர்ந்தேபார்கள? அவர்கள தேன் 
குதிடரடயே ஏன் மறிக்க தவண்டும்? சிந்திக்கச் சிந்திக்க மனைம் தேபான் குழம்பிற்தறை தேவிர தவவறைபான்றும் 
விளங்கவில்டல.

அங்தக அந்தே இரவின் தேனிடமயில் நின்று மனைம் குழம்பிக் வகபாண்டிருப்படதே விடை உடைதனை 
தகபாட்டடைக்குளதள வசல்ல முயேன்றைபால் பயேனைளிக்கும் என்று அவன் நிடனைத்தேபான். சுற்றுமுற்றும் 
தகபாட்டடை மதிடலப் பபார்த்தேதபபாத அவனுக்கு ஒரு வழி புலப்பட்டைத. வதேன்தமற்குப் புறைத்திலிருந்தே 
ஏரியிலிருந்த தகபாட்டடைக்குளதள இருக்கும் நந்தேவனைத்தக்கு உபதயேபாகப்படுவதேற்கபாக ஒரு சிறியே 
தேண்ணீர்க் கபால்வபாய பிரிந்த தபபாயிற்று. கனைத்தே மதிற் சுவரில் அடரவட்டை அளவில் அந்தேக் கபால்வபாயத் 
தேண்ணீர் உளதள நுடழந்த தபபாவதேற்கபாக ஒரு சிறியே வபாயக்கபால் வழி உண்டைபாக்கியிருந்தேபார்கள.

தேன்டனைப் தபபான்றை குட்டடை மனிதேன் நுடழவதேற்தக உயேரமும், அகலமும் தபபாதேபாத தபபால் ததேபான்றியே 
அந்தேக் கபால்வபாய வழியில் நீதரபாட்டைத்தின் தவகத்டதேயும் சமபாளித்தக் வகபாண்டு எப்படி உளதள 
நுடழவவதேன்று மடலத்தேபான் அவன். அப்தபபாத மிக அருகில் ஆட்கள ஓடி வரும் கபாலடிதயேபாடச 
தகட்டைத. அவன் மனைத்தில் பலவிதேமபானை சந்ததேகங்கள எழுந்தேனை. ஒருதவடள பபாதிரித் ததேபாட்டைத்தக் 
கிடள வழியில் தேன்னிடைம் வம்பு வசயதே அந்தே முரடைர்களபாக இருக்குதமபா என்று நிடனைத்தக் வகபாண்தடை 
திரும்பிப் பபார்த்தேபான்.

அவனுடடையே சந்ததேகம் சரியேபாகதவ இருந்தேத. கிடள வழிச் சபாடல ஏரிக்கடரடயே அடடையும் திருப்பத்தில்
நிலபா ஒளியில் அவர்கள வவகு தவகமபாக ஓடி வந்த வகபாண்டிருப்படதே அவன் கண்டைபான். 
அவர்களுடடையே சிவப்புத் தேடலப்பபாடககள நன்றைபாக அடடையேபாளம் வதேரிந்தேனை.

நபாரபாயேணன் தசந்தேனுக்கு தயேபாசிக்க தநரமில்டல. குபீவரன்று கபால்வபாயில் குதித்தேபான். மபார்பளவு தேண்ணீர்
திமுதிமுவவன்று உட்புறைம் பபாயந்த வகபாண்டிருந்தேத. உளதள நந்தேவனைம் இருந்தே பகுதி வவளிப்புறைத்டதே
விடைச் சிறித பளளமபாக இருக்க தவண்டும். இல்டலயேபானைபால் வவளளம் இழுத்தக் வகபாண்டு தபபாவத 
தபபால் அப்படி ஆடள இழுத்தப் பறிக்குமபா? நிமிர்ந்தேபால் தேடல தமதல மதிற்சுவரின் அடிப்பபாகத்தில் 
இடித்தேத. இரண்டு விலபாப்புறைமும் பக்கச் சுவர்களில் உரசினை. பருத்தே ததேகத்டதே உடடையே அவனுக்கு 
மூச்சுத் திணறியேத, விழிகள பிதங்கினை. 'ஐதயேபா, மறுபுறைம் தபபாயக் கடரதயேறுவதேற்குள மூச்சுத் திணறிச் 
வசத்தப் தபபாயவிடுதவன் தபபாலிருக்கிறைததே. இந்தேப் பபாழபாயப் தபபானை கபால்வபாய வழியேபாக உளதள தபபாக
தவண்டுவமன்றை ஆடச எனைக்கு ஏன் தேபான் உண்டைபாயிற்தறைபா? இடடைவழியிதலதயே இந்தே இருண்டை 
கபால்வபாயக்குள நம்முடடையே உடைல் வசருகிச் சிக்கிக் வகபாண்டைபாலும் ஏவனைன்று தகட்பபார் இல்டலதயே?' 
என்று தேனைக்குள எண்ணித் தணுக்குற்றைபான் அவன். தவகமபாக உளதநபாக்கிப் பபாயும் நீதரபாட்டைம் ஓர் 
இடைத்திலும் பபாதேங்கடள ஊன்றி நிற்க விடைபாமல் அவடனை இழுத்தத் தேளளிக் வகபாண்டு தபபாயிற்று.

நபாரபாயேணன் தசந்தேன் மதிலின் உட்புறைம் நந்தேவனைத்தில் வந்த கடரதயேறியே அததே சமயேத்தில் வவளிப்புறைம்
கபால்வபாய வதேபாடைங்குமிடைத்தில் 'திடும்திடு'வமன்று தேண்ணீரில் ஆட்கள குதிக்கின்றை ஓடச உட்புறைமிருந்தே 
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அவனுக்குத் வதேளிவபாகக் தகட்டைத. தேன்டனை தரத்திக் வகபாண்டு வந்தேவர்கள தேபான் குதித்திருக்க 
தவண்டுவமன்று அவனுக்குத் ததேபான்றியேத. அவன் உடைதனை நந்தேவனைத்திலிருந்தே ஒரு வபரியே மரத்தில் ஏறி
உட்கபார்ந்த வகபாண்டைபான். அத ஒரு மகிழ மரம். அதில் அவன் உட்கபார்ந்த வகபாண்டிருந்தே கிடள 
அரண்மடனை நிலபாமுற்றைத்டதே வதேபாடுவத தபபால் வநருக்கமபாகப் படைர்ந்திருந்தேத. அந்தேக் கிடளயில் 
அமர்ந்த கபால்வபாடயே இடமக்கபாமல் பபார்த்தக் வகபாண்டிருந்தேபான். அதேன் வழிதயே தேன்டனைப் பின் 
வதேபாடைர்ந்த குதித்த வந்தே மனிதேர்களின் வரடவ எதிர்பபார்த்த, அந்தேத் திடச தநபாக்கி இடமக்கபாமல் 
கபாத்திருந்தேனை அவன் விழிகள. அந்தே நடு இரவில் நிலபா முற்றைத்தில் பபாட்வடைபாலியும், நடைனை ஒலியும் 
தகட்படதே அவன் வசவிகள கூர்ந்த கவனித்தேனை. தமதல நிலபா முற்றைத்தில் மகபாரபாணியேபாரும், தவறு 
சிலரும் அமர்ந்த வகபாண்டு ஆடைல் பபாடைடல அநுபவிக்கிறைபார்கள என்படதே அங்கிருந்த வந்தே குரல்களபால்
அவன் வதேரிந்த வகபாண்டைபான்.

மதிதலபாரமபாகக் கபால்வபாயிலிருந்த உட்புறைம் பிரதவசிக்கும் வழியில் நிழல்தபபால் உருவங்கள ஆடினை. 
நீர்ப் பரப்பில் கபாலடி வபயேர்த்த டவக்கும் ஓடச தகட்டைத. தேபான் மகிழ மரக் கிடளயில் 
உட்கபார்ந்திருப்பத உளதள வரும் அவர்களுக்குத் வதேரிந்த விடைபாதே வண்ணம் கிடளகளின் அடைர்த்தியில் 
தேன்டனை மடறைத்தக் வகபாண்டைபான் நபாரபாயேணன் தசந்தேன். சிவப்புத் தேடலப்பபாடககள கபால்வபாயத் 
தவபாரத்தின் வழிதயே நிலபா ஒளியில் நன்றைபாகத் வதேரிந்தேனை. தணிவு மிகுந்தேவனும், ஆபத்தகடளச் 
சபாதேபாரண விடளயேபாட்டைபாக வரதவற்கும் இயேல்புடடையேவனுமபாகியே நபாரபாயேணன் தசந்தேனுடடையே மனைத்தில் 
ஒரு விநபாடி இனைம் புரியேபாதே பயேத்தின் சபாடயே படிந்தேத. அவர்கள எதேற்கபாகத் தேன்டனைப் பின் வதேபாடைர்ந்த 
வருகிறைபார்கள என்று தேன்னைபால் ஆனைமட்டிலும் சிந்தித்த முடிவு வசயயே முயேன்றைபான் அவன். ஆனைபால் அத 
அவனைபால் முடியேவில்டல.

ஒன்று மட்டும் அவனுக்கு நன்றைபாகப் புரிந்த விட்டைத. சிவப்புத் தேடலப்பபாடகதயேபாடு கூடியே அந்தே மூன்று 
முரட்டு ஒற்றைர்களும் நல்ல எண்ணத்தடைதனைபா அல்லத நல்ல கபாரியேத்டதேச் வசயவதேற்கபாகதவபா, 
வதேன்பபாண்டி நபாட்டிற்குள நுடழந்திருக்க முடியேபாத என்பததேபான் அத. கன்னியேபாகுமரிக் கடைற்கடரயில் 
புன்டனைமரச் தசபாடலக்கருகில் அவர்கள நீரபாடிக் வகபாண்டிருந்தே தபபாத முதேல் முதேலபாகப் பபார்த்தேவுடைதனை 
அவன் மனைத்தில் இந்தே எண்ணம் உறுதிப்பட்டு விட்டைத. பின்னைபால் கன்னியேபாகுமரி ஆலயேத்தில் 
நடைந்தேடவ, பபாதிரித் ததேபாட்டைத்த வழியில் மறிக்க முயேன்றைத ஆகியே நிகழ்ச்சிகளபால் நபாரபாயேணன் தசந்தேன் 
அந்தே முரட்டுச் சிவப்புத் தேடலப்பபாடக ஆட்கடளப் பற்றி அதிகமபாகச் சிந்திக்கத் வதேபாடைங்கியிருந்தேபான்.

இப்தபபாத அவர்கள தேன்டனைப் பின்பற்றிக் தகபாட்டடைக்குளதளயும் நுடழந்தவிட்டைடதேப் பபார்த்தே 
அவனுக்கு உடைம்பு புல்லரித்தேத.

அவடனை தமலும் ஆச்சரியேத்தில் ஆழ்த்தகிறைவர்கடளப் தபபாலக் கபால்வபாய வழியேபாக உட்புறைம் வந்த 
கடரதயேறியே அந்தே மூவரும் அவன் ஏறி உட்கபார்ந்திருந்தே அததே மகிழ மரத்டதே தநபாக்கி நடைந்த வந்தேனைர். 
நிலபா ஒளி தேன்டனை அவர்களுக்குக் கபாட்டி வகபாடுத்த விடைக் கூடைபாததே என்றை திகில் நபாரபாயேணன் 
தசந்தேனுக்கு ஏற்பட்டைத. நிலபா முற்றைத்தச் சுவரின் நிழலும் மகிழ மரத்தின் அடைர்த்தியும் அவனுக்கு 
அபயேமளித்தேனை. மிக அருகில் மரத்தின் அடைர்த்தியின் கீதழ அம் மூவரும் வந்த நின்றை தபபாத அவனைபால் 
அவர்கடள நன்றைபாகப் பபார்ப்பதேற்கு முடிந்தேத. பீமதசனைர்கடளப் தபபால் மூவரும் பருத்தே 
ஆகிருதியுடடையேவர்கள. ஒருவனைத முகத்திலும், டக கபால்களிலும் சிரபாயத்த இரத்தேக் கபாயேங்கள 
வதேன்பட்டைனை. அந்தே ஆள இன்னைபாவரன்று நபாரபாயேணன் தசந்தேன் வதேரிந்த வகபாண்டு விட்டைபான். 
கன்னியேபாகுமரியில் தேளபதி வல்லபாளததேவடனை வழியில் மடைக்கி எதிர்த்த அவனிடைம் நன்றைபாக 
அடிபட்டுப் பபாடறையிடுக்கில் விழுந்த மூர்ச்டச அடடைந்தேவதனை அவன்.

கீதழ அவர்கள வந்த நின்றை நிடலயும், சுற்றிலும் ஏததேபா ததேடுகிறைவர்கடளப் தபபால அவர்கள பபார்த்தே 
விதேமும் மரக்கிடளயில் பதங்கிக் வகபாண்டிருந்தே நபாரபாயேணன் தசந்தேன் மனைத்தில் சந்ததேகத்டதே 
உண்டைபாக்கினை. மகிழ மரத்தப் வபபாந்தில் வநருப்புக் கங்கு தபபான்றை விழிகதளபாடு உட்கபார்ந்த 
வகபாண்டிருந்தே தகபாட்டைபான் ஒன்று குரூரமபாகக் கத்தியேத. தமற்புறைம் நிலபா முற்றைத்தில் நிகழ்ந்த 
வகபாண்டிருந்தே நபாட்டியே ஒலியும், இனியே பபாடைற் குரலும் அந்தேக் தகபாட்டைபானின் அலறைலில் கலந்த 
விகபாரமடடைந்தேனை.

நபாரபாயேணன் தசந்தேன் பபாதேங்கடள மரக் வகபாம்பில் அழுத்திக் கிடளடயேப் பற்றியிருந்தே டககளின் 
பிடிடயே இறுக்கினைபான். அவன் உட்கபார்ந்திருந்தே கிடள குலுங்கியேத. கீதழ நின்று வகபாண்டிருந்தேவர்களின் 
கவனைம் ஒரு கணம் அந்தேச் சிறியே சலனைத்தேபால் கவரப்பட்டைத. அவர்கள தேங்களுக்குள இரகசியேமபாக ஏததேபா 
தபசிக் வகபாளளத் வதேபாடைங்கதவ நபாரபாயேணன் தசந்தேன் மடறைந்திருந்தேபடிதயே அவற்டறை உற்றுக் 
தகட்டைபான்.

"ஏண்டைபா வசம்பியேன், இவதேன்னை தவடிக்டக! இதவடர ஆடைபாமல் அடசயேபாமல் இருந்தே மரக்கிடள ஏன் 
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இப்படித் திடீவரன்று குலுங்குகிறைத?" - மூவரில் ஒருவன் மற்வறைபாருவடனைப் பபார்த்த இப்படிக் 
தகட்கவும், மற்றை இருவரும் குறும்புத்தேனைமபாகச் சிரித்தேனைர்.

"முத்தேடரயேபா! தமதல நிலபா முற்றைத்தில்தேபான் மகபாரபாணியேபார் இருக்கிறைபார் தபபாலிருக்கிறைத! இததேபா இந்தே 
ஒலிகடளக் கவனித்தேபாயேபா?" என்று, முதேலில் தகட்டைவனுடடையே தகளவிக்குப் பதில் வசபால்லபாமதல 
தவவறைபாரு தகளவிடயே எழுப்பினைபான் இன்வனைபாருவன்.
"இரும்வபபாடறை! அப்படியேபானைபால் நம்முடடையே முயேற்சிடயே இங்தக வதேபாடைர்ந்த வசயதேபால் என்னை? நமக்கு 
முன்னைபால் குதிடரயில் வந்தே அந்தேக் குட்டடைத் தேடியேன் கூடை இங்தக தேபான் எங்தகயேபாவத இருபபன். 
கன்னியேபாகுமரிக் தகபாவிலில் நிடறைதவறைபாதே நமத எண்ணம் இங்தக நிடறைதவறினைபாலும் நிடறைதவறைலபாம். 
இந்தே மகிழ மரத்தக் கிடள வழியேபாகதவ நபாம் நிலபா முற்றைத்தில் ஏறிக் குதிக்க முடியுவமன்று 
ததேபான்றுகிறைத." - இப்படி அதவடர தபசபாமல் நின்றிருந்தே மூன்றைபாமவன் கூறியே தபபாத மரக்கிடளயில் 
பதங்கியேவபாதறை இவற்டறை ஒட்டுக் தகட்டுக் வகபாண்டிருந்தே நபாரபாயேணன் தசந்தேனின் உடைல் 
'வவடைவவடை'வவன்று ஆடி நடுங்கியேத. 'குட்டடைத் தேடியேன்' என்று கீதழ நின்று தபசியேவன் குறிப்பிட்டைத 
தேன்டனைத்தேபான் என்பத அவனுக்கு நன்றைபாகத் வதேரிந்தவிட்டைத.

அந்தேச் சிவப்புத் தேடலப்பபாடக ஒற்றைர்கள தேங்களுக்குள தபசிக் வகபாண்டை தபச்சிலிருந்த அவர்கள 
மூவருடடையே வபயேடரயும் கூடை அவன் ஒருவபாரு வதேரிந்த வகபாண்டைபான். வசம்பியேன், முத்தேடரயேன், 
இரும்வபபாடறை - கீதழ நிற்கும் அவர்களுடடையே இந்தேப் வபயேர்கள பபாண்டியே நபாட்டுப் வபயேர்களபாகதவ 
ததேபான்றைவில்டல. அவர்களுடடையே தபச்சின் உட்கருத்டதே உணர்ந்தே தபபாத, இரண்டைபாவத முடறையேபாக 
வபானைவன்மபாததேவியின் உயிடரக் குறி டவத்தக் வகபாண்டு அவர்கள வந்திருப்படதே அறிந்தேபான் தசந்தேன்.

தகபாட்டைபான் இன்வனைபாரு முடறை அதி பயேங்கரமபாக அலறியேத. கீதழ நின்று வகபாண்டிருந்தேவர்களில் 
'முத்தேடரயேன்' என்று அடழக்கப்பட்டைவன் ஒரு கூரியே குத்தவபாடள தேன் இடுப்பிலிருந்த வவளிதயே 
எடுத்த நிலபா ஒளியில் தூக்கிப் பிடித்தேபான். வகபாழுந்த விட்வடைரியும் வநருப்பின் நுனி நபாக்குப்தபபால் அத 
'பளீர்' என்று மின்னிப் பளபளத்தேத.

மறுகணம் டகயில் அந்தே வபாடளப் பிடித்தக் வகபாண்தடை அவன் மகிழ மரத்தில் தேபாவி ஏறைத் வதேபாடைங்கியே 
தபபாத, அடதேப் பபார்த்தக் வகபாண்டிருந்தே நபாரபாயேணன் தசந்தேனுக்கு இதேயேத் தடிப்தப நின்றுவிடும் 
தபபாலிருந்தேத. அப்படிதயே நிலபா முற்றைத்தில் குதித்தத் தேப்பி ஓடி விடைலபாமபா என்று நிடனைத்தேபான் அவன். 
வரிடசயேபாகக் கீதழ நின்றிருந்தே மூவருதம ஒருவர் பின் ஒருவரபாக மரத்தில் ஏறுவடதேக் கண்டு அவன் 
அதிர்ச்சியேடடைந்தேபான். அவர்கள தமதல ஏறி வந்தவிட்டைபால் கிடளயில் பதங்கிக் வகபாண்டிருக்கும் 
தேன்டனைக் கண்டு வகபாளவபார்கள என்பதில் சந்ததேகமில்டல.

அந்தே மரத்தில் ஒதர கிடள மட்டும் தேபான் நிலபா முற்றைத்தின் தமல் தேளம் வடர வநருங்கி வளர்ந்திருந்தேத. 
அததேபான் நபாரபாயேணன் தசந்தேன் உட்கபார்ந்திருந்தே கிடள. ஏறிக்வகபாண்டிருந்தே மூவரும் தமதல ஏறி 
வந்தேவுடைன் அததே கிடளயில் கபாடல டவத்தேதபபாத நபாரபாயேணன் தசந்தேன் திடுக்கிட்டைபான். முன்டனை விடை 
அதிகப் பரபரப்படடைந்தேபான்.

கடடைசி நம்பிக்டகயேபாக, அவர்கள தேன்டனை வநருங்கபாமல் இருப்பதேற்கபாக ஒரு தேந்திரம் வசயத பபார்த்தேபான் 
அவன். இரண்டு டகவிரல்கடளயும் வபாயேருதக குவித்த மயிர் சிலிர்க்க டவக்கும் பயேங்கரக் கூச்சல் 
ஒன்டறை உண்டைபாக்கினைபான். தேன்னுடடையே அந்தேக் கூச்சடலக் தகட்டு பயேந்தேபாவத அவர்கள மரத்திலிருந்த 
கீதழ இறைங்கி, 'தபதயேபா பிசபாதசபா' என்று நிடனைத்தக் வகபாண்டு திரும்பிப் தபபாய விடைட்டும் என்று அவன் 
நிடனைத்திருந்தேபான். ஆனைபால், நடைந்தேததேபா முற்றிலும் எதிர்பபாரபாதே தவவறைபாரு நிகழ்ச்சி.

அந்தேக் கூப்பபாட்டினைபால் அதிர்ச்சியேடடைந்தே மூன்று ஒற்றைர்களும் கிடள நுனிக்கு தவகமபாக ஓடி வந்த 
நிற்கதவ சுடம அதிகமபாகி நபாரபாயேணன் தசந்தேன் உட்கபார்ந்த வகபாண்டிருந்தே அந்தேக் கிடள 
'மடைமடை'வவன்று முறிந்தேத.

தேபான் நின்று வகபாண்டிருந்தே கிடளக்கு தமதல தவவறைபாரு கிடளயில் தேபாவியேதேபால், நபாரபாயேணன் தசந்தேன் 
முறிந்த விழுந்தே கிடளதயேபாடு கீதழ விழபாமல் பிடழத்தேபான். ஆனைபால் மற்றைவர்கள கிடள முறிந்த கீதழ 
விழுவதேற்குள தேபாங்களபாகதவ குதித்த விட்டைனைர்.

அரண்மடனை நந்தேவனைத்தில் கூப்பபாடும், குழப்பமும், மரம் முறிந்த விழும் ஓடசயும் தகட்டுக் 
தகபாட்டடைக்குளதளயிருந்தே வீரர்கள தீவட்டியும் டகயுமபாக ஓடி வரதவ, புதிதேபாகப் புகுந்திருந்தே ஒற்றைர்கள 
விழுந்தேடித்தக் வகபாண்டு ஓடினைர்; மறுபடியும் கபால்வபாயில் இறைங்கி மதிலுக்கு வவளிதயே 
தபபாகபாவிட்டைபால் அகப்பட்டுக் வகபாளள தநரிடுவமன்று அவர்களுக்குத் வதேரியேபாதேபா, என்னை? மரத்தில் 
திரிசங்குடவப் தபபாலத் வதேபாங்கிக் வகபாண்டிருந்தே நபாரபாயேணன் தசந்தேனுக்குத் தேபான் தேடலவலி தபபாயத் 
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திருகுவலி வந்தே கடதேயேபாக ஆகிவிட்டைத! அவனைபால் கீதழயும் குதிக்க முடியேவில்டல. தமதலயும் 
பிடித்தக் வகபாளவதேற்குச் சரியேபானை ஆதேபாரமில்டல. அவன் அந்தேக் தகபாட்டடைக்தகபா அரண்மடனைக்தகபா 
அந்நியேனில்டல, மகபாமண்டைதலசுவரருக்கு அந்தேரங்க மனிதேன். ஆனைபால் அப்தபபாதளள சூழ்நிடலயில் 
அவன் அகப்பட்டுக் வகபாண்டைபால் பலவிதேமபானை தகளவிகள எழுவதேற்கு இடைம் ஏற்பட்டுவிடும் 
அல்லவபா?

'எப்படி வந்தேபான்? எதேற்கபாக வந்தேபான்? நந்தேவனைத்தக்குள யேபாருமறியேபாமல் நுடழந்த மரத்தின் தமல் ஏறி 
உட்கபார்ந்த வகபாண்டிருக்க தவண்டியே அவசியேம் என்னை?' என்பத தபபான்றை தகளவிகள பிறைந்தேபால் அந்தே 
நிடலயில் அவற்றுக்கு அவன் என்னை பதில் வசபால்ல முடியும்? பதில் வசபான்னைபால் இடடையேபாற்றுமங்கலம் 
நம்பிடயேதயே கபாட்டிக் வகபாடுப்பத தபபால் ஆகும்.

'உண்டமயில் அகப்பட்டுக் வகபாளள தவண்டியேவர்கள யேபாதரபா அவர்கதள தேப்பி ஓடிவிட்டைபார்கள. நபான் 
எதேற்கபாக அகப்பட்டுக் வகபாளள தவண்டும்? வந்தே சுவடு வதேரியேபாமல் இங்கிருந்த தபபாய விடுவத 
நல்லத!' என்று தேனைக்குள தீர்மபானித்தக் வகபாண்டை நபாரபாயேணன் தசந்தேன் கிடளயில் வதேபாங்கிக் வகபாண்தடை 
நுனிவடர வந்த, அப்படிதயே நிலபா முற்றைத்தத் தேளத்தில் இறைங்கினைபான்.

அவனுடடையே நல்ல கபாலமபாக நிலபா முற்றைத்தில் அப்தபபாத தவறு யேபாரும் இல்டல. நந்தேவனைத்தில் 
ஏற்பட்டை குழப்பத்தேபால் மகபாரபாணி வபானைவன்மபாததேவியேபார் உளபடை யேபாவரும் பரபரப்படடைந்த கீதழ 
வசன்றிருந்தேனைர்.

'இந்தே மரம் முறிந்தேதம் ஒரு வடகயில் நல்லதேபாகப் தபபாயிற்று. இல்டலயேபானைபால் அந்தேப் பபாவிகள 
இரண்டைபாவத முடறையேபாக மகபாரபாணியேபாரின் தமல் குறி டவத்திருப்பபார்கள' என்று எண்ணித் 
திருப்திப்பட்டைபான் தசந்தேன். வவகுதநரம் கழித்த தகபாட்டடையில் சந்தேடிகவளல்லபாம் அடைங்கியே பின் வந்தே 
வழிதயே வவளிதயேறி இடடையேபாற்றுமங்கலத்தக்குப் புறைப்பட்டைபான் அவன்.
---------
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1.9. ஓடலயின் மர்மம்

தேபானும் மகபாமண்டைதலசுவரரபானை இடடையேபாற்று மங்கலம் நம்பியும், அந்தேரங்க அடறையில் அமர்ந்த 
உடரயேபாடிக் வகபாண்டிருந்தே தபபாத வவளிப்புறைம் யேபாதரபா கதேடவத் தேட்டும் மணிதயேபாடச தகட்டைவுடைன் 
தேளபதி வல்லபாளததேவனைபால் அத யேபாரபாயிருக்கக் கூடுவமன்று நிடனைத்தப் பபார்க்கக் கூடை முடியேவில்டல.

ஆனைபால் மகபாமண்டைதலசுவரரபானை இடடையேபாற்று மங்கலம் நம்பிதயேபா, கதேவு திறைக்கப்படுவதேற்கு முன்தப 
வமதவபாகச் சிரித்தக் வகபாண்டு வவளிதயே நிற்பவடனை அவனுடடையே வபயேடரச் வசபால்லிக் கூப்பிட்டைபார்.

"யேபார், நபாரபாயேணன் தசந்தேன் தேபாதனை? வபா, அப்பபா! கதேடவத் திறைந்த வகபாண்டு உளதள வபா! உன்டனைத்தேபான் 
எதிர்பபார்த்தக் வகபாண்டிருந்ததேன்" என்று அவர் கூறியே தபபாத தேளபதி அடடைந்தே வியேப்புக்கு அளதவ 
இல்டல.

மணிகள ஒலிக்குமபாறு கதேடவத் திறைந்த வகபாண்டு நபாரபாயேணன் தசந்தேன் உளதள பிரதவசித்தேபான். அவன் 
அணிந்திருந்தே ஆடடைகள நடனைந்திருந்தேனை. உடைம்பில் தசறும், சகதியுமபாக இருந்தேத. தேடல முடியில் 
இரண்வடைபாரு பழுப்படடைந்தே மகிழ இடலகளும், பூக்களும் வசருகிக் வகபாண்டு கிடைந்தேனை.

இந்தேக் தகபாலத்ததேபாடு உளதள வந்த நின்றை அவடனை ஏறை இறைங்கப் பபார்த்தேபார் இடடையேபாற்று மங்கலம் 
நம்பி. "இத என்னைப்பபா ததேபாற்றைம்? உன்னுடடையே அழகபானை தகசத்தக்கு மகிழம்பூச் சூட்டிக் 
வகபாளளவில்டல என்றைபால் அடிக்கிறைததேபா?" என்று அவர் தகட்டை தபபாத அவனுக்தக ஆச்சரியேமபாகி 
விட்டைத.

"என்னைத! மகிழம் பூவபா? என் தேடலயிலபா?" என்று வசபால்லிச் சிரித்தக் வகபாண்தடை அவன் தேடலடயேத் 
தேடைவி உதேறினைபான். இடலகளும் பூக்களும் கீதழ உதிர்ந்தேனை.

"தசந்தேபா! நீ சுசீந்திரம் தேபாணுமபாலயே விண்ணகரத்தில் என்டனைச் சந்தித்தக் கூறியேவதேல்லபாம் 
உண்டமதேபாதனை? இததேபா உட்கபார்ந்திருக்கும் தேளபதி ஓதர ஓர் உண்டமடயே மட்டும் ஏதனைபா மடறைப்பதேற்கு 
முயேற்சி வசயகிறைபார். அந்தே மூன்று ஒற்றைர்களிடைம் ஏததேபா ஓர் ஓடல இருந்தேவதேன்றும், அந்தே ஓடலடயேத் 
தேளபதி அவர்கதளபாடு தபபாரிட்டுக் டகப்பற்றி டவத்தக் வகபாண்டிருப்பதேபாகவும் நீ கூறினைபாய. இவர் 
எல்லபாவற்டறையும் வசபால்லிவிட்டைபார்; ஆனைபால் அடதே மட்டும் வசபால்லவில்டல. நபானைபாகதவ 
இப்தபபாததேபான் வலுவில் அவரிடைம் அடதேப் பற்றிக் தகட்டுக் வகபாண்டிருந்ததேன். நல்ல சமயேத்தில் நீயும் 
வந்திருக்கிறைபாய!"

"சுவபாமீ! என் கண்களபால் கண்டை உண்டமடயேத் தேபான் அடிதயேன் சுசீந்திரத்தில் தேங்களிடைம் வதேரிவித்ததேன். 
புலி இலச்சிடனையும், படனை இலச்சிடனையும் ஆகியே அரசபாங்க முத்திடரகள அந்தே ஓடலயில் அடுத்தேடுத்த
வரிடசயேபாகப் வபபாறிக்கப்பட்டிருந்தேனை. என் டகயேபாதலதயே அடதே எடுத்தப் பபார்க்கும் வபாயப்புக் கூடை 
எனைக்குக் கிட்டியேத. தரதிருஷ்டைவசமபாக என்னைபால் அடதேப் படித்தப் பபார்க்க முடியேபாமல் சந்தேர்ப்பம் 
வகடுத்த விட்டைத. ஆனைபால் கடைற்கடரப் பபாடறைகளுக்கு நடுதவ தேளபதி எதிரிகதளபாடு வபாட்தபபார் 
வசயதேடதேயும் ஓடலடயே டவத்தக் வகபாண்டிருந்தேவன் அடதேக் கடைலில் எறிவதேற்குப் தபபானை தபபாத 
அவன் டகடயே மறித்த அவர் அடதேப் பறித்தக் வகபாண்டைடதேயும் என் கண்களபால் கண்தடைன்."

"நீ இவ்வளவு உறுதியேபாகச் வசபால்கிறைபாய. அவர் அடதேப் பற்றி வபாய திறைக்கதவ பயேப்படுகிறைபாதர!" என்று 
புன்னைடகதயேபாடு அருகில் அமர்ந்திருந்தே வல்லபாளததேவடனைச் சுட்டிக் கபாட்டினைபார் மகபாமண்டைதலசுவரர்.

"ஒரு தவடள அந்தே ஓடலயில் அடைங்கியிருக்கும் வசயதி இவடர இப்படி வமபௌனைம் சபாதிக்கச் 
வசயகிறைததேபா என்னைதவபா?" என்றைபான் நபாரபாயேணன் தசந்தேன். தேளபதி வல்லபாளததேவன் திக்பிரடமயேடடைந்த 
தபபாய தபசபாமல் உட்கபார்ந்திருந்தேபான். அவன் மனைத்தில் கீழ்க்கண்டை எண்ணங்கள ஓடினை.

'ஆகபா! இந்தே இடடையேபாற்று மங்கலம் நம்பி யேபாருக்கும் வதேரியேபாமல் எவ்வளவு அந்தேரங்க ஏற்பபாடுகடளச் 
வசயதிருக்கிறைபார்! நபாட்டில் நடைப்படதேவயேல்லபாம் ஒன்றுவிடைபாமல் அறிந்த வகபாண்டு வந்த கூறை இவடரப் 
தபபாலதவ இவருக்கு ஒரு தேந்திரசபாலியேபானை ஒற்றைன்! இவருக்குத் வதேரியேபாத என்தறைபா, வதேரியேவிடைக் கூடைபாத 
என்தறைபா எடதேயும் எவரபாலும் மடறைத்த டவக்க முடியேபாத தபபாலிருக்கிறைததே! எவ்வளவு முன் தயேபாசடனை 
எவ்வளவு சபாமர்த்தியேம்' என்று அவடரப் பற்றியே வியேப்பபானை நிடனைவுகளில் ஆழ்ந்த தபபாய 
உட்கபார்ந்திருந்தேபான்!

"வல்லபாளததேவபா! இததேபா நிற்கிறைபாதனை நபாரபாயேணன் தசந்தேன், இவடனை உனைக்குத் வதேரியுமல்லவபா? இவன் 
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யேபாரிடைம் வபபாய வசபான்னைபாலும் என்னிடைம் வபபாய வசபால்ல மபாட்டைபான்."

இடடையேபாற்று மங்கலம் நம்பி வசபாற்கடள ஒவ்வவபான்றைபாக நிறுத்திச் வசபான்னைபார். இதவடர அவருக்கு 
எடுத்தக் கபாட்டைபாமல் மடறைத்த டவத்திருந்தே ஓடலடயே வவளிதயே எடுத்தேபான்.

"மகபாமண்டைதலசுவரர் என்டனை மன்னிக்க தவண்டும். ஒரு கபாரணத்தக்கபாக நபான் இந்தே ஓடலடயேக் 
டகப்பற்றியே விவரம் யேபாருக்கும் வதேரியேபாமலிருப்பத நல்லவதேன்று மடறைத்ததேன். தவறு விதேத்தில் 
தேவறைபாக நிடனைத்தக் வகபாளளக் கூடைபாத" என்று பவ்வியேமபானை குரலில் வசபால்லிக் வகபாண்தடை மடைங்கிச் 
சுருண்டிருந்தே அந்தே ஓடலடயே எடுத்த அவர் டகயில் வகபாடுத்தேபான்.

"ஆ! இந்தே ஓடலதேபான்..." என்று அடதேப் பபார்த்தேதம் அருகில் அடைக்கமபாக நின்று வகபாண்டிருந்தே 
நபாரபாயேணன் தசந்தேன் வியேந்த கூவினைபான்.

அந்தே ஓடல, அதில் இடைப்பட்டிருந்தே புலி, படனை ஆகியே முத்திடரகள இவற்டறைவயேல்லபாம் பபார்த்தே 
பின்பும் வியேப்தபபா, அதிர்ச்சிதயேபா அடடையேபாதே நிதேபானைமபானை முகக் குறிப்புடைன் அடதேப் படித்தேபார் 
இடடையேபாற்று மங்கலம் நம்பி. அந்தே ஓடல அவர் வபயேருக்குத்தேபான் எழுதேப்பட்டிருந்தேத. அதில் 
அடைங்கியிருந்தே வசயதியும் சபாதேபாரணமபானை வசயதியேல்ல.

"மகபாமண்டைதலசுவரரபானை புறைத்தேபாயே நபாட்டு நபாஞ்சில் மருங்கூர்க் கூற்றைத்த இடடையேபாற்று மங்கலம் நம்பி 
அவர்கள திருச் சமூகத்தக்கு, வடைதிடசப் வபருமன்னைரபானை தசபாழன் தகபாப்பரதகசரி பரபாந்தேகனும், 
வகபாடும்பபாளூர்க் குறுநில மன்னைனும், அரசூருடடையேபானும் ஆகியே மூவரும் எழுதிக் வகபாண்டை திருமுகம். 
இந்தேத் திருமுக ஓடல தேங்கள டகடயே அடடைவதேற்கு முன் தேங்களபால் புறைத்தேபாயே நபாட்டுக் தகபாட்டடையில் 
பபாதகபாக்கப்பட்டு வருபவரும், நபாஞ்சில் நபாட்டு மகபாரபாணியேபாருமபாகியே, கபாலஞ்வசன்றை திரிபுவனைச் 
சக்கரவர்த்திகளபானை பரபாந்தேக பபாண்டியே ததேவரின் திருத்ததேவி வபானைவன்மபாததேவியேபார் விண்ணுலக பதேவி 
அடடைந்திருப்பபார்; அல்லத நபாங்கள வசயதிருக்கும் ஏற்பபாடு அவருக்கு அந்தேப் பதேவிடயே 
அளித்திருக்கும்.

எனைதவ, மகபாமண்டைதலசுவரரபாகியே தேங்கடளயும், தேங்களுடைன் இருக்கும் நபாஞ்சில் நபாட்டுக் கூற்றைத் 
தேடலவர்கடளயும் உடைதனை வடைதிடசப் தபரரசுக்கு அடிபணியுமபாறு தவண்டிக் வகபாளளுகிதறைபாம். நபாடள
மறுநபாள தசபாழ நபாட்டுத் திருப்புறைம்பியேத்தில் நபாங்கள மூவரும் உங்கடள எதிர்பபார்க்கிதறைபாம்.

இந்தே ஏற்பபாட்டுக்கு இணங்கபாவிட்டைபால் உடைதனை வடைதிடச மும்மன்னைர்கள வபரும் படடைதயேபாடு 
நபாஞ்சில் நபாட்டடைத் தேபாக்குவதேற்கு தநரிடும்.

1. பரபாந்தேக தசபாழன்
2. வகபாடும்பபாளூர்க் குறுநில மன்னைன்
3. அரசூருடடையேபான் வசன்னிப் தபரடரயேன்."

இந்தேச் வசயதிடயேப் படித்த முடித்தே தபபாத, மகபாமண்டைதலசுவரரின் இதேழ்களில் அலட்சியே பபாவம் 
நிடறைந்தேவதேபாரு புன்னைடக மிளிர்ந்தேத. அவர் தேடலடயே நிமிர்த்தித் தேளபதி வல்லபாளததேவடனை உற்றுப் 
பபார்த்தேபார். அருகிலிருந்தே நபாரபாயேணன் தசந்தேடனை ஒரு தேடைடவ பபார்த்தேபார்.

"சுவபாமி! இந்தே விநபாடி வடர மகபாரபாணியேபாருக்கு ஒரு தன்பமும் இல்டல. அடிதயேன் இப்தபபாத கூடை 
அங்தக தகபாட்டடையிலிருந்ததேபான் தநதர வருகிதறைன்" என்று அவருடடையே பபார்டவயில் வபபாதிந்திருந்தே 
தகளவிடயேக் குறிப்பினைபால் புரிந்த வகபாண்டு பதில் கூறினைபான் தசந்தேன்.

"தேளபதி! இந்தே ஓடலடயே நீ என்னிடைம் கபாட்டைத் தேயேங்கியேதேற்குச் சிறைப்பபாக தவறு கபாரணம் ஏததேபா 
இருக்குவமன்று எனைக்குத் ததேபான்றுகிறைத. அடதே எனைக்குச் வசபால்லலபாம் அல்லவபா? வதேரிந்த வகபாளள 
ஆவலபாயிருக்கிதறைன்" என்றைபார் மகபாமண்டைதலசுவரர். தேன் மனைத்தில் யேபாருக்கும் வவளிப்படுத்திச் வசபால்ல
இயேலபாதே அந்தேரங்கமபானை இடைத்தில் மடறைந்திருந்தே ஓர் உண்டமடயே அவருடடையே தகளவிக்கு பதிலபாகச் 
வசபால்ல தவண்டியிருந்தேதேபால் தேளபதி வல்லபாளததேவன் தேயேங்கினைபான்.

ஒருதவடள நபாரபாயேணன் தசந்தேன் அருகில் இருப்பதேபால் தேபான் தேளபதி வசபால்லத் தேயேங்குகிறைபாதனைபா என்று 
நிடனைத்தேபார் மகபாமண்டைதலசுவரர்.

"தசந்தேபா! ஆற்று நீரிலும் தசற்றிலும் சகதியிலும் புரண்டுவிட்டு ஈர உடடைதயேபாடு நின்று 
வகபாண்டிருக்கிறைபாதயே. தபபாய உடடை மபாற்றிக் வகபாண்டு வபா," என்று வசபால்லி நபாரபாயேணன் தசந்தேடனை 

41



அங்கிருந்த அவர் அனுப்பி டவத்தேபார்.

ஆனைபால் அதேன் பின்பும் தேளபதி வபாய திறைக்கவில்டல. "வல்லபாளததேவபா! உன் மனைத்தில் இருப்படதே நீ 
என்னிடைம் வசபால்லத் தேயேங்குகிறைபாய; பரவபாயில்டல. நீ வசபால்லதவ தவண்டைபாம். பல நூறு கபாதே 
வதேபாடலவிலிருக்கும் வடைதிடச மும்மன்னைரும் இந்தேக் கணத்தில் என்னை எண்ணிக் வகபாண்டிருக்கிறைபார்கள
என்படதேக் கூடை என்னைபால் இங்கிருந்ததே வசபால்லிவிடை முடியும். நீ நிடனைப்படதேத் வதேரிந்த வகபாளவத 
வபரியே கபாரியேமில்டல. இததேபா வசபால்கிதறைன் தகள! இந்தே ஓடலடயேப் படித்தேதம் உன் மனைத்தில் என்னை 
ததேபான்றியேத வதேரியுமபா? 'மகபாமண்டைதலசுவரதர வடைதிடச மூதவந்தேர்களுக்கு உளடகயேபாக இருப்பபார் 
தபபாலிருக்கிறைத. இல்டலயேபானைபால் இந்தே ஓடல அவர் வபயேருக்கு எழுதேப்படுமபா? ஆகபா! இத எவ்வளவு 
அநியேபாயேம்! வபானைவன்மபாததேவிடயேக் வகபாடல வசயவதேற்கு ஒற்றைர்கடள அனுப்புமபாறு இவதர 
வடைதிடசப் தபரரசருக்குத் வதேரிவித்திருக்க தவண்டும். திருப்புறைம்பியேத்தில் அவர்கடள வந்த 
சந்திப்பதேபாக இவதர வசபால்லியிருப்பபார். மகபாமண்டைதலசுவரதர இப்படிச் சதி வசயதேபால் இந்தே நபாடு 
எங்தக உருப்படைப் தபபாகிறைத?' என்வறைல்லபாம் உன் மனைத்தில் ததேபான்றியேத உண்டைபா, இல்டலயேபா?" என்று 
தகட்டுவிட்டு நடகத்தேபார் அவர்.

தேளபதி வல்லபாளததேவன் திடுக்கிட்டுப் தபபானைபான். இந்தே மனிதேர் என்னை மந்திரவபாதியேபா? இவருக்கு 
ஏதேபாவத குறைளி வித்டதே வதேரியுமபா? என்னுடடையே மனைத்தில் ஏற்பட்டிருக்கும் சந்ததேகத்டதே அப்படிதயே 
கண்டுபிடித்தச் வசபால்லி விட்டைபாதர! என்று வியேந்தேபான்.

"என்னை தேளபதி! உண்டமதேபானைபா?"

தேன் நிடனைவில்லபாமதல அவருடடையே தகளவிக்கு 'ஆம்' என்று பதில் வசபால்வத தபபால் அவன் தேடல 
அடசந்தேத.

"நீ இப்படி நிடனைத்தேடதே நபான் ஒரு பிடழயேபாகக் கருதேவில்டல. சந்தேர்ப்பத்தின் தகபாளபாறு உன்டனை 
இப்படி நிடனைக்கச் வசயதிருக்கிறைத. ஆனைபால் வல்லபாளததேவபா! இந்தே ஓடலடயேயும் இத கிடடைத்தே 
நிகழ்ச்சிடயேயும் வதேபாடைர்ந்த எண்ணி மனைத்டதேக் குழப்பிக் வகபாளளபாததே. இப்தபபாததே மறைந்த விடு!" 
இதவடரயில் அடமதியேபாகத் தேடல குனிந்த அவர் கூறியேடதேவயேல்லபாம் தகட்டுக் வகபாண்டிருந்தே தேளபதி 
தேடல நிமிர்ந்த ஒரு தகளவி தகட்டைபான்.

"மகபாமண்டைதலசுவரர் வசபால்வடதே நபான் அப்படிதயே ஏற்றுக் வகபாளகிதறைன். ஆனைபால் மகபாரபாணி 
வபானைவன்மபாததேவியேபாடரக் வகபாடல வசயவதேற்கபாகப் பயேங்கரமபானை சதி முயேற்சிகள என் கண்கபாணதவ 
நடைக்கும் தபபாத கடைடமயும் வபபாறுப்புமுளள நபான் அடதேப் பபார்த்தக் வகபாண்டு சும்மபா இருக்க 
முடியுமபா? அத நீதியேல்லதவ?"

"தேளபதி! உன்னுடடையே பதேவிக்கு இந்தேப் வபபாறுப்பு உணர்ச்சி அவசியேமபானைததேபான். ஆனைபால் 
மகபாரபாணியேபாடரக் வகபாடல வசயவதம், புறைத்தேபாயே நபாட்டடைக் டகப்பற்றை முயேல்வதம் யேபாரபாலும் எளிதில் 
முடியேபாதே கபாரியேங்கள. அப்படிதயே முடிவதேபாக இருந்தேபாலும் அதேடனை நீயும் உன்டனைச் தசர்ந்தே 
படடைவீரர்களும் மட்டும் தேடுத்தவிடை முடியுவமன்று எண்ணுவத தபதேடம! உன்டனைக் கபாட்டிலும் உன் 
சபாமர்த்தியேம், வபபாறுப்பு ஆகியேவற்டறைக் கபாட்டிலும் பல மடைங்கு வலிடம வபாயந்தே சக்தி ஒன்று 
மகபாரபாணி வபானைவன்மபாததேவிடயே அல்லும், பகலும், அனைவரதேமும் இடடைவிடைபாமல் கபாத்த 
வருகிறைவதேன்பத உனைக்குத் வதேரியுமபா?"

அவருடடையே இந்தேச் வசபாற்களிலிருந்த ஏததேபா ஒரு கூர்டமயேபானை முள தேன் மனைத்தில் டதேத்தவிட்டைத 
தபபாலிருந்தேத வல்லபாளததேவனுக்கு. அவர் தேன்டனையும் தேன் சக்திடயேயும் ஏளனைம் வசயயேதவண்டும் 
என்பதேற்கபாக அப்படிப் தபசுகிறைபாரபா, அல்லத மடறைமுகமபாகக் குத்திக் கபாட்டுகிறைபாரபா என்று வதேளிவபாகப் 
புரிந்த வகபாளள முடியேபாமல் திணறினைபான் அவன். குபீவரன்று அவன் மனைத்தில் ஆத்திரம் புடகந்தேத. ஒதர
ஒரு விநபாடிக்குள உணர்ச்சி வசப்பட்டு அவடர எதிர்த்தப் தபசிவிடைத் தணிந்த விட்டைபான் 
வல்லபாளததேவன்.

அவன் நிடலடயேப் பபார்த்தப் புரிந்த வகபாண்டை அவர் உளளூரச் சிரித்தக் வகபாண்தடை, "வல்லபாளததேவபா! 
உனைக்கு வருகிறை தகபாபத்டதேப் பபார்த்தேபால், இப்தபபாததே வபாடள உருவிக் வகபாண்டு என்தமல் பபாயந்த 
விடுவபாய என்று ததேபான்றுகிறைத. வபபாறு! ஆத்திரப்படைபாததே. மகபாரபாணியேபாரின் நலத்திலும் நபாஞ்சில் 
நபாட்டின் அடமதியிலும் மிக அதிகமபானை வபபாறுப்பு எனைக்கும் இருக்கிறைத" என்று நிதேபானைமபாகக் கூறினைபார்.

"மகபாமண்டைதலசுவரரின் ஆற்றைடலதயேபா, ஆடணகடளதயேபா அடிதயேன் எப்தபபாதம் குடறைவபாக 
மதிப்பிட்டைதில்டல. ஆனைபாலும் அடிதயேனிடைம் அவர் இவ்வளவு கடுடமயேபாக நடைந்த வகபாளவபாவரன்றும் 
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எதிர்பபார்க்கவில்டல. நபாடள நபாஞ்சில்நபாட்டு மகபாசடபடயேக் கூட்டை தவண்டுவமன்று மகபாரபாணியேபார் 
வதேரிவிக்கச் வசபான்னைதேனைபால் தேபான் இங்கு வந்ததேன். இல்டலயேபானைபால் இங்கு வந்த தேங்களுக்கு இவ்வளவு
சிரமம் வகபாடுத்திருக்க மபாட்தடைன்." தேளபதி அடமதியேபாகப் தபச முயேன்றைபாலும் தவகமபாக வந்தே 
தகபாபத்டதே வலுவில் அடைக்கியே சபாயேல் அவன் வசபாற்கள ஒவ்வவபான்றிலும் பிரதிபலிக்கச் வசயதேனை.

அவன் கூறியேடதேக் தகட்டுவிட்டு, ஏததேபா பதில் கூறுவதேற்கபாக இடடையேபாற்று மங்கலம் நம்பி வபாய 
திறைந்தேபார். அததே தநரத்தக்கு ஈர உடடைகடள மபாற்றிக் வகபாண்டு திரும்பியே நபாரபாயேணன் தசந்தேன் அந்தேரங்க 
அடறைக்குள நுடழந்த விட்டைபான்.

இரவுப் தபபாத நடுச்சபாமத்தக்கும் தமலபாகிவிட்டைத. மகபாமண்டைதலசுவரரின் அழகியே வபரியே 
மபாளிடகயில் அந்தே ஒதர ஒரு அடறைடயேத் தேவிர மற்வறைல்லபாப் பகுதிகளும் நிலவவபாளியின் அடமதியில் 
அடைங்கிக் கிடைந்தேனை. பறைளியேபாற்றில் 'கலகல'வவன்று தேண்ணீர் பபாயும் ஒலி, மரப்வபபாந்தகளிலுளள 
ஆந்டதேகளின் குரல் இடவ தேவிர இடடையேபாற்று மங்கலம் தீவு நிசப்தேமபாகி விட்டைத.

தேளபதி வல்லபாளததேவனின் அப்தபபாடதேயே மனைநிடல எவ்வளவு தநரமபானைபாலும் அந்தேத் தீடவ விட்டு 
அக்கடரக்குப் தபபாய அரண்மடனைக்குச் வசன்று விடை தவண்டும் என்று உறுதியேபாக இருந்தேத. அன்டறைக்கு
மட்டுதம அதேற்கு முன் அவனுடடையே மனைத்தில் ஏற்பட்டிரபாதே சில பயேம் நிடறைந்தே உணர்வுகள 
ஏற்பட்டைனை. அந்தேத் தீவு, அந்தே மபாளிடக, அவவனைதிதர ஊடுருவும் விழிப்பபார்டவதயேபாடு வபபாதியேமடல 
சிகரவமனைக் கம்பீரமபாக வீற்றிருக்கும் மகபாமண்டைதலசுவரர், அவர் அருகில் நிற்கும் நபாரபாயேணன் தசந்தேன் 
என்றை அந்தேக் குளளன், எல்தலபாரும், எல்லபாப் வபபாருளும், ஏததேபா ஒரு வபரியே மர்மத்தின் சின்னைஞ்சிறு 
பிரிவுகடளப் தபபால் ததேபான்றினைபார்கள.

'படைகு விடும் அம்பலவன் தவளபான் மட்டும் உறைங்கபாமல் தடறையில் விழித்திருப்பபானைபானைபால் எப்படியும் 
இவரிடைம் விடடை வபற்றுக் வகபாண்டு புறைப்பட்டு விடைலபாம். இவர் என்னிடைமிருந்த எல்லபாச் 
வசயதிகடளயும் வதேரிந்த வகபாண்டு விட்டைபார். ஆனைபால் இவரிடைமிருந்த நபான் ஒன்றும் வதேரிந்த வகபாளள 
முடியேவில்டல. இன்று மபாடல கன்னியேபாகுமரியில் நடைந்தே எல்லபாச் சம்பவங்கடளயும் எனைக்குத் 
வதேரியேபாமதல இவருடடையே ஒற்றைனைபானை இந்தேக் குட்டடையேன் மடறைந்திருந்த கண்கபாணித்திருக்கிறைபான். 
நபாதனைபா மகபாமண்டைதலசுவரருக்கு ஒன்றும் வதேரிந்திருக்கக் கபாரணமில்டல என்று பகற்கனைவு கண்டு 
வகபாண்டிருக்கிதறைன். ஒரு தகபாடியிலுளள இந்தேத் தீவின் மபாளிடகயில் இருந்த வகபாண்டு நபாஞ்சில் நபாட்டு
மூடல முடுக்குகளில் நடைப்படதேக் கூடை ஒன்றுவிடைபாமல் பபார்த்தக் வகபாண்டிருக்கிறைபார் இந்தே மனிதேர்!' - 
பயேமும் மடலப்பும் கலந்தே இத தபபான்றை திடகப்பூட்டும் நிடனைவுகள தேபாம் வல்லபாள ததேவனின் 
மனைத்தில் கிளர்ந்தேனை.

"சரி! அப்படியேபானைபால் நபாடளக்கு மகபாசடப கூட்டுவடதேப் பற்றிக் கூறுங்கள. அடதேத் வதேரிந்த வகபாண்டு 
நபான் இங்கிருந்த விடடைவபற்றுக் வகபாளளுகிதறைன். அரண்மடனையில் மகபாரபாணியேபார் என்டனை 
எதிர்பபார்த்தக் கபாத்திருந்தேபாலும் கபாத்திருப்பபார்" என்று அவன் இப்படிக் தகட்டைதம் அவர் மறுபடியும் 
அவடனை தநபாக்கிச் சிரித்தேபார். அவருடடையே அந்தேச் சிரிப்புகளில் அப்படி என்னைதேபான் மடறைந்த 
வகபாண்டிருக்கின்றைனை? ஒவ்வவபாரு சிரிப்புக்கும் ஓர் உளளர்த்தேம் இருப்பத தபபால் அல்லவபா அவனுக்குத் 
ததேபான்றியேத!

"தசந்தேபா! தேளபதி திரும்பிப் தபபாவதேற்கு எவ்வளவு அவசரப்படுகிறைபார் பபார்த்தேபாயேபா? அவருக்கு இங்தக 
இருப்பதேற்தக பயேமபாக இருக்கிறைத. நபாவமல்லபாம் சிங்கம், புலி, கரடிகள என்று நிடனைக்கிறைபார் தபபாலும்" 
என்று தேளபதிக்குப் பதில் வசபால்லபாமல் தசந்தேடனை தநபாக்கிக் கூறுபவர் தபபாலக் கூறினைபார் 
மகபாமண்டைதலசுவரர்.

"சுவபாமீ! இவர் தபபாக தவண்டுவமன்றைபாலும் இப்தபபாத தபபாக முடியேபாத. என்டனை இக்கடரக்குக் 
வகபாண்டு வந்த விட்டை பின் அம்பலவன் தவளபான் ததேபாணிடயேத் தடறையில் கட்டிவிட்டு, உறைங்கப் 
தபபாயவிட்டைபான். இனி நபாடளக்கு டவகடறையில் தேபான் ததேபாணி தபபாகும்" என்று தசந்தேன் கூறினைபான்.

"தகட்டுக் வகபாண்டைபாயேபா, தேளபதி! உன்டனை இங்தக யேபாரும் விழுங்கிவிடை மபாட்டைபார்கள. இன்றிரவு இங்தக
தேங்கிவிட்டுக் கபாடலயில் தபபாகலபாம். மகபாசடபக் கூட்டைத்தக்கபாக நபானும் அரண்மடனைக்கு 
வரதவண்டியிருக்கிறைத. நபாம் இருவரும் தசர்ந்ததே தபபாகலபாம். மற்றை கூற்றைத் தேடலவர்கடளவயேல்லபாம் 
தநதர அரண்மடனைக்குப் புறைப்பட்டு வரும்படி தேபாதனை வசபால்லி அனுப்பியிருக்கிறைபாய?"

"ஆம்! அவர்கள யேபாவரும் நபாடளக் கபாடலயில் தநதர அரண்மடனைக்குத் தேபான் புறைப்பட்டு வருவபார்கள."

"நல்லத! இப்தபபாத உன்னிடைம் ஒரு முக்கியேமபானை தவண்டுதகபாள விடுக்கப் தபபாகிதறைன். இந்தே 
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தவண்டுதகபாள என்னுடடையே வசபாந்தே நன்டமக்கபாக மட்டும் அல்ல, எத்தேடனைதயேபா வடகயில் இந்தேத் 
ததேசத்தின் நன்டமகள இந்தே தவண்டுதகபாளுக்குளதள வபபாதிந்திருக்கலபாம். அவற்டறைவயேல்லபாம் 
விளக்கதவபா விவரித்தச் வசபால்லதவபா இத தநரமில்டல" என்றைபார் நம்பி.

"மகபாமண்டைதலசுவரரின் பலமபானை அடிப்படடைடயேப் பபார்த்தேபால் அத எத்தேடகயே தவண்டுதகபாளபாக 
இருக்குதமபா என்று அடிதயேனுக்கு உண்டமயிதல பயேமபாகத்தேபான் இருக்கிறைத" என்று தேளபதி 
இடடைமறித்தக் கூறினைபார்.

"பயேப்படுவதேற்கு இதில் அப்படி ஒன்றும் இல்டல. இந்தே ஓடலடயே இப்தபபாத நபான் உன்னிடைம் 
திருப்பிக் வகபாடுக்கப் தபபாவதில்டல. நபான் பத்திரப்படுத்தி டவத்தக் வகபாளதவதனைபா என்று 
நிடனைக்கிறைபாய அல்லவபா? அப்படியும் வசயயேப் தபபாவதில்டல. பின் என்னை வசயயேப் தபபாகிதறைன் 
வதேரியுமபா? இததேபா நீதயே பபார்த்தத் வதேரிந்த வகபாள" என்று வசபால்லிவிட்டுப் பக்கத்தில் நின்று 
வகபாண்டிருந்தே நபாரபாயேணன் தசந்தேடனைச் சமிக்டஞ வசயத கூப்பிட்டு ஏததேபா வமல்லக் கூறினைபார்.

அவன் உடைதனை அந்தே அடறைக்குளதள எரிந்த வகபாண்டிருந்தே தீபங்களில் ஒன்டறை எடுத்த வந்த அவருக்கு 
முன்னைபால் ஏந்திப் பிடித்தக் வகபாண்டு நின்றைபான். தேளபதி வல்லபாளததேவனுக்குப் பகீவரன்றைத. "ஐதயேபா 
இவதேன்னை கபாரியேம் வசயகிறீர்கள?" என்று மகபாமண்டைதலசுவரரின் டகடயேப் பிடித்தத் தேடுக்க எழுந்தேபான் 
அவன்.

"நில், அப்படிதயே! வசயயே தவண்டியேடதேத்தேபான் வசயகிதறைன்" என்று வசபால்லிக் வகபாண்தடை ஓடலடயேச் 
சுடைரில் கபாட்டினைபார் இடடையேபாற்று மங்கலம் நம்பி. அந்தே ஓடலயில் தீப்பற்றியேத.
--------------
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1.10. உடறையூர்க் தகபாட்டடையில் மந்திரபாதலபாசடனை

இந்தேக் கடதேயின் ஆரம்பத்தில் கன்னியேபாகுமரிக் கடைற்கடரயில் சந்தித்தே பயேங்கர ஒற்றைர்கடளப் பற்றித் 
வதேரிந்த வகபாளள தவண்டுவமன்றை ஆவல் தநயேர்களுக்கு இருக்கும் அல்லவபா? அந்தே ஒற்றைர்கள வந்தே 
தநபாக்கம், அனுப்பப்பட்டை விதேம் இடவ பற்றி இதேற்குளதளதயே ஒரு மபாதிரி அநுமபானித்தக் வகபாளள 
முடிந்தேபாலும் இங்தக அடதேப் பற்றிச் சற்று விரிவபாகக் கூறிவிடை தவண்டியேத அவசியேம் தேபான்.

மன்னைபாதி மன்னைரும், வதேன் திடசப் தபரரசருமபாகியே பரபாந்தேக பபாண்டியேர் கபாலமபானை பின் வடை திடச 
மன்னைர் பபாண்டியே நபாட்டின் தமல் படடைவயேடுத்தேதம், குமபார பபாண்டியேனைபாகியே இரபாசசிம்மன் 
ஈழத்தீவுக்கு ஓடிப் தபபானைதம், வடை பபாண்டி நபாடு எதிரிகளின் வசப்பட்டைதம், ஏற்கனைதவ தநயேர்கள 
அறிந்த வகபாண்டை நிகழ்ச்சிகள.

வடைதிடச தவந்தேர்களின் ஆடச வடை பபாண்டி நபாட்டடை வவன்றைததேபாடு அடைங்கி விடைவில்டல; அவர்கள 
வதேன் பபாண்டி நபாட்டடையும் டகப்பற்றை விரும்பினைபார்கள. முக்கியேமபாக அந்தே விருப்பத்தக்கு மூன்று 
கபாரணங்கள இருந்தேனை.

முதேல் கபாரணம், பரபாந்தேகனின் தகபாப்வபருந்ததேவி உயிருடைன் தேப்பிச் வசன்று வதேன்பபாண்டி நபாட்டு 
மகபாமண்டைதலசுவரரின் பபாதகபாப்பில் வபாழ்கிறைபாள என்று அவர்கள வதேரிந்த வகபாண்டைத. அவள 
உயிருடைன் இருக்கிறைவடர என்றைபாவத எப்படியேபாவத தேன் புதேல்வன் இரபாசசிம்மடனைத் ததேடிக் வகபாண்டு 
வந்த மீண்டும் பபாண்டியேர் ஆட்சிடயே நிடலநிறுத்தவதேற்கு அவள முயேன்று விடுவபாதளபா என்றை பயேம் 
அவர்களுக்கு இருந்தேத. இடடையேபாற்று மங்கலம் நம்பியும் வதேன்புறைத்தேபாயே நபாட்டுப் வபரும் படடையும் 
வபானைவன் மபாததேவிதயேபாடு ஒத்தடழத்த அப்படிச் வசயயே முற்படுவதேற்குள சில சதித்திட்டைங்களின் 
மூலம் தேங்களுடடையே ஆடசடயே முடித்தக் வகபாளளத் திட்டைமிட்டைனைர் வடைதிடச மும்மன்னைர்கள. 
அதேற்கபாகச் தசபாழன் தகபாப்பரதகசரி பரபாந்தேகனும், வகபாடும்பபாளூர் மன்னைனும், அரசூருடடையேபானும் 
உடறையூர்க் தகபாட்டடையில் ஓர் இரகசியே மந்திரபாதலபாசடனைக் கூட்டைம் நடைத்தினைபார்கள. வடைதிடச 
மும்மன்னைர்களும் தேங்களுடடையே முக்கியேமபானை இரபாஜேபாங்க அதிகபாரிதயேபாடு உடறையூருக்கு வந்திருந்தேனைர்.

தசபாழன் தகபாப்பரதகசரி பரபாந்தேகனின் உடறையூர் அரண்மடனையில் மந்திரபாதலபாசடனை சடபயின் கூட்டைம் 
கூடியேத. அழகும், இளடமயும், வீரமும், ஒன்தறைபாவடைபான்று தபபாட்டி தபபாட்டுக் வகபாண்டு ஒன்றுபட்டை 
உருவம் தபபால் தசபாழனும், பிடைரி மயிதரபாடு கூடியே சிங்கத்டதேப் தபபான்றை கம்பீரமபானை 
ததேபாற்றைத்டதேயுடடையே அரசூருடடையேபானும், கபாண்பவர்கடளப் பயேமுறுத்தம் வளமபானை அடைர்ந்தே மீடசயும், 
வநருப்பு வட்டைங்கடளப் தபபால் சுழலும் கண்களும், யேபாடனை தபபால் பருத்தே ததேபாற்றைத்டதேயுமுடடையே 
வகபாடும்பபாளூர் மன்னைனும் அருகருதக மூன்று சிம்மபாசனைங்களில் வீற்றிருந்தேனைர். திருமந்திர 
ஓடலநபாயேகர்களும் அடமச்சர் பிரதேபானிகளும் சுற்றிலும் இடைப்பட்டிருந்தே மற்றை ஆசனைங்களில் 
அமர்ந்திருந்தேனைர்.

"இந்தே மந்திரபாதலபாசடனைக் கூட்டைம் வடைபபால் நபாட்டுப் வபரு மன்னைர்களபாகியே நமக்குள ஓர் அவசியேமபானை 
தீர்மபானைத்டதே ஏற்படுத்தி முடிவு வசயத வகபாளவதேற்கபாகக் கூட்டைப்பட்டிருக்கிறைத. நபாம் மூவரும், 
நம்முடடையே படடைகளுமபாகச் தசர்ந்த சமீபத்தில் பபாண்டி நபாட்டின் வடைபகுதிடயே வவற்றி வகபாண்தடைபாம். 
சிறு பிளடளயேபாகியே பபாண்டியே இளவரசன் இரபாசசிம்மன் நமக்கு அஞ்சிக் கடைல் கடைந்தே நபாட்டுக்கு 
ஓடிவிட்டைபான். அவடனைப் பற்றி நமக்குக் கவடல இல்டல. ஆனைபால் கபாலஞ்வசன்றை பரபாந்தேக 
பபாண்டியேனின் தகபாப்வபருந்ததேவியும், இரபாசசிம்மனின் தேபாயுமபானை வபானைவன்மபாததேவி வதேன்பபாண்டி 
நபாட்டில் தபபாய வலிடமமிக்க ஆதேரவுகதளபாடு வபாழ்ந்த வருகிறைபாள. அதேனைபால் நமக்கு ஓரளவு நிம்மதிக் 
குடறைவு ஏற்பட்டிருக்கிறைத என்படதே நபாம் மூவரும் நன்கு உணர்தவபாம்" என்று தசபாழன் தபச்டசத் 
வதேபாடைங்கி டவத்தேபான். அதவடரயில் ஏததேபா வசபால்வதேற்கபாகத் தடித்தக் வகபாண்டிருந்தே அரசூருடடையேபான் 
ஒரு கடனைப்புக் கடனைத்தக் வகபாண்டு தபசுவதேற்கு முற்பட்டைபான்.

"நண்பர்கதள! வதேன்பபாண்டி நபாட்டடையும் அங்தக மகபாரபாணி வபானைவன்மபாததேவிக்குக் கிடடைத்திருக்கும் 
பலமபானை ஆதேரடவயும் சபாதேபாரணமபாக மதிப்பிட்டு விட்டு நபாம் தபசபாமல் இருந்தவிடை முடியேபாத. அமர 
பதேவி அடடைந்த விட்டை பரபாந்தேகனின் வீரம் உங்களுக்குத் வதேரியேபாதேதேன்று. அந்தே வழிமுடறையில் இரண்டு 
வகபாழுந்தகள எஞ்சியிருக்கின்றைனை. மகபாரபாணிடயேயும், குமபார பபாண்டியேடனையும் தேபான் இப்படிக் 
குறிப்பிடுகிதறைன். மதிநுட்பமும் அறிவபாற்றைலும் உடடையேவரபானை வதேன்பபாண்டி நபாட்டு 
மகபாமண்டைதலசுவரரின் சிந்தேடனையும், நபாஞ்சில் நபாட்டுப் வபரும்படடைத் தேளபதியேபானை 
வல்லபாளததேவனின் வீரமும் ஒன்று தசர்ந்தேபால் பின்பு நம்டமதயே கதிகலங்கச் வசயத விடுவபார்கள."

தபசும்தபபாத அரசூருடடையேபான் கண்களில் உறுதியேபானை ஒளி மின்னியேத. குரலில் அழுத்தேம் வதேபானித்தேத. 
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"அன்புக்குரியே தசபாழ தவந்தேதர! அரசூருடடையே வசன்னிப் தபரரசதர! நீங்கள இருவரும் கூறியேவற்டறை 
அப்படிதயே ஏற்றுக் வகபாளகிதறைன். நீண்டை தநரம் தபசிக் வகபாண்தடை கழிப்பதேபால் என்னை பயேன்? வசயேடல 
நிடறைதவற்றை தவண்டும். அதேற்கு உடைனைடியேபாக ஒரு வழி வசபால்லுங்கள."
இப்படிக் கூறியேவன் வகபாடும்பபாளூர் மன்னைன். அப்பப்பபா! அவன் ததேபாற்றைத்டதேப் தபபாலதவ குரலும் 
கடுடமயேபாகத்தேபான் இருக்கிறைத. இடி முழக்கத்டதேப் தபபால டகடயேத் தூக்கி ஆட்டி உணர்ச்சிகரமபாகப் 
தபசினைபான் அவன். அந்தேச் சுருக்கமபானை தபச்சிலும், முக பபாவத்திலுதம 'இவன் அதிகம் தபசுவடதே 
விரும்பபாதே கபாரியேப் புலி' என்று வதேரிந்த வகபாளள முடிந்தேத.

"முன்பு வசயதேத தபபாலதவ நபாம் மூவரும் ஒன்று தசர்ந்த நபாஞ்சில் நபாட்டின் தமல் படடைவயேடுத்த 
விடைலபாம்" என்றைபான் அரசூருடடையேபான்.

மற்றை இருவரும் அதேற்கு இணங்கவில்டல. "இப்தபபாததேபான் ஒரு வபரியே தபபாரில் ஈடுபட்டு அலுத்தப் 
தபபானை படடைகடள மறுபடியும் உடைனைடியேபாகத் தன்புறுத்தே முடியேபாத. தபபாடரத் தேவிர தவறு தேந்திரமபானை 
வழிகள எடவதயேனும் இருந்தேபால் பபார்க்கலபாம்" என்று தகபாப்பரதகசரியும் வகபாடும்பபாளூரபானும் ஒரு 
முகமபாக மறுத்தவிட்டைனைர். அங்கிருந்தே மூவரசரின் அடமச்சர் பிரதேபானிகளும் தபபார் தயேபாசடனைடயே 
அவ்வளவபாக வரதவற்கவில்டல.

"நபான் ஒரு வழி வசபால்லுகிதறைன். ஆனைபால் அத கடுடமயேபானை வழி. பயேங்கரமும் இரகசியேமுமபாக இருக்க 
தவண்டியேத ஆகும் அத!" என்று வசபால்லியேவபாதறை சுற்றிலும் இருந்தேவர்கடளப் பபார்த்த தமதல 
வசபால்வதேற்குத் தேயேங்கினைபான் வகபாடும்பபாளூர் மன்னைன். அவனுடடையே தேயேக்கம் நிடறைந்தே அந்தேப் 
பபார்டவயின் அர்த்தேத்டதே அரசூருடடையேபானும் தசபாழ தகசரியும் புரிந்த வகபாண்டு விட்டைனைர்.

உடைதனை தசபாழன் தகபாப்பரதகசரி அங்கிருந்தே மற்றைவர்களுக்குச் டசடக வசயதேபான். அவர்கள வமபௌனைமபாக 
எழுந்த மந்திரபாதலபாசடனை மண்டைபத்தக்கு வவளிதயே வசன்றைபார்கள. மண்டைபத்தக்குள அரசர்கள மூவரும்
தேனிதயே விடைப்பட்டைனைர். பரதகசரியும் அரசூருடடையேபானும் வகபாடும்பபாளூர் மன்னைனின் பக்கத்தில் 
வநருங்கி வந்த உட்கபார்ந்தேனைர்.

வகபாடும்பபாளூரபான் வவறிச் சிரிப்புச் சிரித்தேபான். அவனுடடையே தகபாரம் நிடறைந்தே பயேங்கர முகத் 
ததேபாற்றைத்டதேயும் அந்தேச் சிரிப்டபயும் ஒன்று தசர்த்தப் பபார்த்தே தபபாத, அத உடைனிருந்தே மற்றை 
இருவருக்குதம அச்சமூட்டியேத. அவன் வபாயிலிருந்த வவளிவரப் தபபாகும் முடிவு என்னைவவன்று 
அறியும் ஆவலுடைன் இருவரும் கபாத்திருந்தேனைர்.

ஆனைபால் அவதனைபா அவர்களுடடையே ஆவடல தமலும் தசபாதிக்கிறைவடனைப் தபபால ஒன்றும் தபசபாமல் 
அங்தக கிடைந்தே ஓடலகளில் எழுத்தேபாணியேபால டகதபபானை தபபாக்கில் ஏததேபா கிறுக்கத் வதேபாடைங்கினைபான். 
அரசூருடடையேபானும் தகபாப்பரதகசரியும் வியேப்படடைந்த திடகத்தேனைர். அவன் என்னை வசயகிறைபான் 
என்படதேதயே அவர்களபால் விளங்கிக் வகபாளள முடியேவில்டல. பபார்த்தக் வகபாண்தடை மடலத்தப் தபபாய 
அமர்ந்திருந்தேனைர். சில விநபாடிகளுக்குள ஆச்சரியேகரமபானைவதேபாரு கபாரியேத்டதேச் வசயத கபாட்டினைபான் 
வகபாடும்பபாளூர் மன்னைன்.

எழுத்தேபாணி வகபாண்டு மூன்று ஓடலகளிலும் தகபாடுகளபால் சில படைங்கடள வடரந்த விட்டைபான் 
வகபாடும்பபாளூர் மன்னைன். சில எழுத்தகளும் அவற்றில் வதேன்பட்டைனை. தேன் மனைக் கருத்டதே அவன் 
வவளியிட்டை சபாமர்த்தியேமபானை முடறை அவர்கடளப் பிரமிக்கச் வசயதவிட்டைத.

"இததேபா, இவற்டறைப் பபாருங்கள! என் கருத்த விளக்கமபாகப் புரியும்" என்று வசபால்லிச் சிரித்தக் 
வகபாண்தடை அந்தே ஓடலகடள அவர்களிடைம் நீட்டினைபான் அவன். வகபாடும்பபாளூர் மன்னைனின் முரட்டுக் 
டகயில் அவ்வளவு நளினைம் மடறைந்த வகபாண்டிருக்குவமன்று அரசூருடடையேபாதனைபா, அல்லத 
பரதகசரிதயேபா கனைவிலும் எதிர்பபார்க்கவில்டல.

அவர்கள இருவரும் அவன் வகபாடுத்தே அந்தே ஓடலகடளவயேல்லபாம் ஒவ்வவபான்றைபாகப் பபார்த்தேனைர்.

முதேல் ஓடலயில் மகபாரபாணி வபானைவன்மபாததேவிடயேப் தபபால் ஓர் உருவம் வடரயேப்பட்டிருந்தேத. அந்தே 
உருவத்தின் கழுத்தக்கு தநதர ஆறு முரட்டுக் டககள ஒரு கூர்டமயேபானை தவடல எறிவதேற்குக் குறி 
டவத்தப் பிடித்தக் வகபாண்டிருப்பத தபபால் சித்தேரிக்கப்பட்டிருந்தேத. உருவத்தின் கீதழ 
வபானைவன்மபாததேவியேபார் என்றும் எழுதியிருந்தேத. இரண்டைபாவத ஓடலயில் கடைலின் தமல் ஒரு பபாயமரக் 
கப்பல் தவகமபாகச் வசல்வத தபபால் வடரந்திருந்தேத. அதேன் அருகில் குமபார பபாண்டியேன் 
இரபாசசிம்மடனைப் தபபால் ஓர் இடளஞனின் உருவம் சித்தேரிக்கப்பட்டு, முதேல் ஓடலயில் கண்டைபடிதயே 
கப்பலிலிருந்த ஆறு டககள நீண்டு ஒரு தவடல அந்தே இடளஞனின் வநஞ்சில் பபாயச்சுவதேற்குத் 
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தேயேபாரபாக இருப்பத தபபால் வடரயேப்பட்டு உருவின் கீதழ 'பபாண்டியே குமபாரன் இரபாசசிம்மன்' என்று 
எழுதியிருந்தேத.

எடதேயும் வதேளிவபாகப் புரிந்த வகபாளள முடியேபாதே மனை குழப்பத்ததேபாடு மூன்றைபாவத ஓடலடயேக் 
டகயிவலடுத்தப் பபார்த்தேனைர் அரசூருடடையேபானும், தகபாப்பரதகசரியும். அந்தே மூன்றைபாவத ஓடலயில் 
அவர்களுடடையே இதேயேத்டதேக் குழப்பும் மூன்றைபாவத புதிர் மடறைந்திருந்தேத. அடதேயும் பபார்த்தத் திடகத்த 
விட்டைனைர் இருவரும்.

மூன்றைபாவத ஓடலயில் இரண்டு ஆறுகளுக்கு இடடைதயே ஒரு சிறு தீவு தபபாலவும், அதில் ஒரு மபாளிடக 
தபபாலவும் வடரயேப்பட்டிருந்தேத. மபாளிடக வபாசலில் இடடையேபாற்று மங்கலம் நம்பி என்று வபயேர் 
எழுதேப்பட்டை ஓர் உருவமும் வடரயேப்பட்டிருந்தேத. இந்தேப் படைத்திலும் ஆறு டககள இருந்தேனை. ஆனைபால் 
முன் ஓடலகள இரண்டுக்கும் இந்தே ஓடலக்கும் மிகப் வபரியே தவறுபபாடு ஒன்றும் இருந்தேத.

மூன்று ஓடலகளிலும் வகபாடும்பபாளூர்க் குறுநில மன்னைன் அவசரம் அவசரமபாகக் கிறுக்கியிருந்தே 
சித்திரங்கடளயும் எழுத்தக்கடளயும் பபார்த்தவிட்டு அரசூருடடையேபானும், பரதகசரியும் தேடல 
நிமிர்ந்தேனைர். எடதேயும் விளக்கமபாகப் புரிந்த வகபாண்டைபாற் தபபான்றை வதேளிவு அவர்கள முகத்தில் 
தலங்கதவ இல்டல.

அதவடரயில் அவர்கடளதயே கவனித்தக் வகபாண்டிருந்தே வகபாடும்பபாளூரபான், "என்னை? புரிந்த 
வகபாண்டீர்களல்லவபா?" என்று மிகுந்தே ஆர்வத்ததேபாடு வினைவினைபான்.

"வகபாடும்பபாளூர் தவந்தேர் இவ்வளவு வபரியே ஓவியே வல்லுநரபாக இருப்பபார் என்று இதவடரயில் 
எனைக்குத் வதேரியேதவ வதேரியேபாத!" என்றைபான் அரசூருடடையேபான்.

"ஓவியேம் மட்டுமபா? வசபால்ல தவண்டியே வசயதிகடளக் குறிப்பபாக அறிவுறுத்தே முயேன்றிருக்கிறீர்கள. 
ஆனைபால் எங்கள இருவருக்கும் அத அவ்வளவபாகப் வபபாருள விளங்கவில்டல. நீங்கள எங்கள 
சந்ததேகத்டதேப் தபபாக்கி விட்டைபால் நல்லத!" என்று சந்ததேகத்டதே மனைம்விட்டுக் தகட்டைபான் பரதகசரி.

உடைதனை வகபாடும்பபாளூர் மன்னைன் அந்தே ஓடலகடளக் டகயில் எடுத்தக் வகபாண்டு அவர்களுக்கு நடுவில் 
வந்த நின்றைவபாறு ஒவ்வவபான்றைபாக விளக்கிக் கூறைலபானைபான். கபால் நபாழிடக தநரம் அவனுடடையே 
விளக்கவுடர வதேபாடைர்ந்தேத. அந்தே விளக்கவுடரயிலிருந்த அரசூருடடையேபானும், தகபாப்பரதகசரியும் புரிந்த 
வகபாண்டை விவரங்கள வருமபாறு: நபாஞ்சில் நபாட்டு மகபாமண்டைதலசுவரரின் ஆதேரவில் புறைத்தேபாயே நபாட்டுக் 
தகபாட்டடையில் தேங்கியிருக்கும் மகபாரபாணி வபானைவன்மபாததேவிடயேக் வகபாடல வசயதவிடுவத முதேல் 
திட்டைம். இலங்டகத் தீவுக்கு ஓடியிருப்பதேபாக எண்ணப்படும் குமபார பபாண்டியேன் இரபாசசிம்மடனையும், 
சில அந்தேரங்கமபானை ஆட்கடளக் கப்பலில் அனுப்பி அங்கிருந்த திரும்பதவபா திரும்பக் கருதேதவபா 
அவகபாசமின்றி அங்தகதயே யேபாருமறியேபாத தீர்த்த விடைதவண்டுவமன்பத இரண்டைபாவத திட்டைம். யேபாடர 
தவண்டுமபானைபாலும் படகத்தக் வகபாளளலபாம். ஆனைபால் இடடையேபாற்று மங்கலம் நம்பிடயேப் படகத்தக் 
வகபாண்டைபால் ஒரு கபாரியேமும் நடைக்கபாத. புறைத்தேபாயே நபாட்டுப் பகுதிடயேக் டகப்பற்றைதவபா, ஆளதவபா அந்தே 
மனிதேரின் தேயேவு நிச்சயேமபாக தவண்டும். மகபாரபாணியேபாடரயும், குமபார பபாண்டியேடனையும் வகபாடல வசயதே 
பின்னைரும், மகபாமண்டைதலசுவரடரத் தேங்கள மனிதேரபாக்கிக் வகபாண்டு தேன்டமயேபாகத் தேழுவி டவத்தக் 
வகபாண்டைபாவலபாழியேத் தேபாங்கள மூவரும் அந்தேப் பிரததேசத்தில் கபாலடிவயேடுத்த டவக்க முடியேபாத என்று 
அவர்கள உணர்ந்திருந்தேனைர். ஆகதவ இடடையேபாற்று மங்கலம் நம்பிடயே மட்டும் தேங்களுடடையே பபாரபாட்டு 
வடலயில் வீழ்த்தித் வதேபாடைர்ந்த மகபாமண்டைதலசுவரரபாக இருக்கச் வசயயே தவண்டும் என்பத மூன்றைபாவத
ஓடலயில் கண்டை திட்டைம்.

இப்படி மூன்று ஓடலகளிலும் கண்டை திட்டைங்கடள நிடறைதவற்றுவதில் மூன்று தபருடடையே பங்கும் 
இருப்பதேனைபால் ஆறு டககடள ஒவ்வவபாரு படைத்திலும் வடரந்திருப்பதேபாகத் தேன் திட்டைங்கடளக் கபாரண 
கபாரியேங்கதளபாடு அவர்களுக்குச் வசபான்னைபான் வகபாடும்பபாளூர் மன்னைன்.

"எல்லபாம் சரிதேபான்! ஆனைபால் மகபாரபாணிடயேயும், குமபார பபாண்டியேடனையும் வகபாடல வசயயே 
தவண்டுவமன்பததேபான் நம்முடடையே வபருந்தேன்டமக்குப் வபபாருத்தேமபானை கபாரியேமபாகப் படைவில்டல 
எனைக்கு" என்று அலுத்தக் வகபாளவத தபபான்றை குரலில் மற்றை இருவரின் முகத்டதேயும் பபார்த்தக் 
வகபாண்தடை வசபான்னைபான் அரசூருடடையேபான்.

"அரசூருடடையேபார் கூறுவத தபபாலத்தேபான் எனைக்கும் ததேபான்றுகிறைத. இடடையேபாற்று மங்கலம் நம்பிடயே 
தவண்டுமபானைபால் நம்முடடையே சூழ்ச்சிக்குப் பயேன்படுத்திக் வகபாளளலபாம். அவதர நமக்கு ஒத்தடழக்க 
இணங்கிவிட்டைபாரபானைபால் எங்தகபா கண்கபாணபாதே இடைத்தில் மடறைந்த கிடைக்கும் பயேந்தேபாங்வகபாளளி 
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இரபாசசிம்மனும், வபானைவன்மபாததேவியும் நம்டம என்னை வசயதவிடை முடியும்? உயிதரபாடிருந்தேபாலும் 
அவர்கள நடடைப்பிணம் தபபான்றைவர்கதள. அப்படியிருக்கும் தபபாத அவர்கடளக் வகபாடல 
வசயவதேற்கபாக நபாம் நம்முடடையே தநரத்டதே வீணபாகச் வசலவழிப்பபாதனைன்?" என்று பரதகசரியும் 
வகபாடும்பபாளூர் மன்னைடனைப் பபார்த்தக் தகட்டைபான்.

அரசூருடடையேபான், பரதகசரி இருவடரயும் பபார்த்த வகபாடும்பபாளூரபான் சிரித்தேபான். "நண்பர்கதள! 
கபாரியேத்டதேச் சபாதித்தக் வகபாளள விரும்புகிறைவர்களுக்கு இந்தே அநபாவசியேமபானை கருடணவயேல்லபாம் 
இருக்கக்கூடைபாத. தமலும் நபாம் நிடனைப்படதேப் தபபால இடடையேபாற்று மங்கலம் நம்பி அவ்வளவு 
விடரவில் நம்முடடையே சூழ்ச்சிக்கு வசப்பட்டுவிடை மபாட்டைபார். இரபாசசிம்மனும், மகபாரபாணியும் 
வதேபாடலந்த விட்டைபால் மகபாமண்டைதலசுவரரபானை இடடையேபாற்று மங்கலம் நம்பிடயேக் கூடைப் 
வபபாருட்படுத்தேபாமல் கபாரியேங்கடளச் வசயகிறை தணிவு நமக்கு ஏற்பட்டு விடும்" என்று தமலும் அவன் 
வற்புறுத்திக் கூறினைபான்.

அரசூருடடையேபானும், பரதகசரியும் எத்தேடனைதயேபா விதேங்களில் விவபாதித்தேனைர், மறுப்புக் கூறினைர். புறைத் 
ததேபாற்றைத்டதேப் தபபாலதவ அகத் ததேபாற்றைத்திலும் முரட்டுத்தேன்டமயும் பிடிவபாதேமும் உளள 
வகபாடும்பபாளூர் மன்னைன் தேன்னுடடையே கருத்டதேதயே நிடலநிறுத்திப் தபசினைபான். அவனுடடையே தபச்சின் 
தபபாக்டகப் பபார்த்தேபால் விட்டுக் வகபாடுக்கும் தேன்டமக்கு அணுவளவும் இடைம் இருப்பதேபாகப் 
படைவில்டல.

அரசூருடடையேபானும், பரதகசரியும் தேங்களுக்குள எப்தபபாதம் ஒத்தப் தபபாகும் தேன்டமயுடடையேவர்கள. 
வகபாடும்பபாளூரபானின் பிடிவபாதே குணம் அவர்களுக்கு முன்தப வதேரிந்தேததேபான். தகவலம், இந்தேச் சிறியே 
விஷயேத்தக்கபாக மனைம் தவறுபட்டுப் பிரியேதவபா, ஒற்றுடமக் குடலடவ ஏற்படுத்திக் வகபாளளதவபா 
அவர்கள விரும்பவில்டல. விந்தியே மடலக்குத் வதேன்பபால் குமரிக் கடைல் ஈறைபாகவுளள சகல 
பிரததேசங்களிலும் தேங்கள மூவருடடையே வகபாடிகளும் பறைக்க தவண்டுவமன்பததேபான் அவர்களுடடையே 
ஆடச. அந்தே மபாவபரும் ஆடசடயே எந்தே வழியில் பூர்த்தி வசயத வகபாளள தவண்டுமபானைபாலும் அதேற்கு 
அவர்கள சித்தேமபாகத்தேபான் இருக்கிறைபார்கள. "என்னை வசபால்கிறீர்கள? இந்தே ஏற்பபாட்டுக்கு நீங்கள ஒத்த 
வந்தேபால் தேபான் நபான் உங்கதளபாடு தசர்ந்தேவன். இல்டலயேபானைபால் என்னுடடையே வழிடயே நபான் தேனிதயே 
வகுத்தக் வகபாண்டு தபபாக தவண்டியேததேபான்" என்றைபான் வகபாடும்பபாளூர் மன்னைன்.

அரசூருடடையேபானும், பரதகசரியும் ஒருவர் முகத்டதே ஒருவர் பபார்த்தக் வகபாண்டு தபசபாமல் இருந்தேனைர் 
சிறித தநரம். "நீங்கள கற்சிடலகடளப் தபபால் வபாய திறைவபாமல் இப்படி வமபௌனைமபாக 
உட்கபார்ந்திருப்பதேற்கபாகவபா நபான் சிரமப்பட்டு இந்தே ஓடலகடள எழுதிதனைன்? எனைக்கு தவண்டும்!"

உளளங் டககடளத் தேட்டிப் புடடைத்த மீடச தடிதடிக்க ஆத்திரத்ததேபாடு இடரந்த கத்தினைபான் 
முன்தகபாபியேபானை வகபாடும்பபாளூர் மன்னைன்.

"வகபாடும்பபாளூர் மன்னைதர! கவடலப்படைபாதீர்கள. எதேற்கபாக ஆத்திரமடடைகிறீர்கள? உங்களுடடையே 
தயேபாசடனைடயே எதேற்கபாகதவனும், எப்வபபாழுததேனும் நபாங்கள மறுத்திருக்கிதறைபாமபா? உங்கள 
திட்டைப்படிதயே வசயதவபாம்" என்று பரதகசரி கூறியே பின்பு தேபான் வகபாடும்பபாளூரபானின் முகத்தில் 
ததேபான்றியே கடுகடுப்பும், ஆத்திரமும் மடறைந்தேனை.

"மிகவும் நல்லத! உங்கள திட்டைப்படிதயே யேபாவும் நடடைவபறைட்டும்! நபானும் பரதகசரியும் மனைப்பூர்வமபாக 
ஒத்தடழக்கிதறைபாம். இப்தபபாத தமதல வசயயே தவண்டியே கபாரியேத்டதேச் வசபால்லுங்கள. குமபார 
பபாண்டியேடனையும், வபானைவன்மபாததேவிடயேயும் ஒழிப்பதேற்கு என்னை வசயயேப் தபபாகிறீர்கள?" 
அரசூருடடையேபானின் இந்தேக் தகளவி சற்றுத் தேணிந்திருந்தே வகபாடும்பபாளூர் மன்னைன் தகபாபத்டதே உடைதனை 
மீண்டும் கிளப்பி விட்டுவிடும் தபபாலிருந்தேத.

"என்னை வசயயேப் தபபாகிறீர்கள? என்று என்டனை மட்டும் பபார்த்தக் தகட்கிறீர்கதள? தயேபாசடனைடயே நபான் 
வசபால்லிவிட்தடைன். இனிதமல் வசயயே தவண்டியேடதே மூன்று தபர்களுமபாகச் தசர்ந்ததேபான் வசயயே 
தவண்டும். அரசூருடடையேபார் என்டனை மட்டும் 'நீங்கள நீங்கள' என்று சுட்டிக் கபாட்டிப் தபசுவதில் 
பயேனில்டல!" என்று சீறி விழுவத தபபால் இடரந்தேபான் வகபாடும்பபாளூர் மன்னைன்.

அதேன் பின்னைர் அவடனைச் சுயே நிடலக்குக் வகபாண்டு வந்த தபசி முடிப்பதேற்குள ஒரு மதே யேபாடனைடயே 
அடைக்குவதேற்குப் படை தவண்டியே அவ்வளவு சிரமங்கடளயும் அநுபவித்த விட்டைனைர் தசபாழன் 
பரதகசரியும் அரசூருடடையேபானும்.

உடறையூரில் மந்திரபாதலபாசடனைக் கூட்டைம் நடைந்தே மறுதினைம் மபாடல நபாடகப்பட்டினைத்தக் கடைல் தடறையில்
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ஒரு கபாட்சிடயேக் கபாண்கிதறைபாம். கடரயில் ஒரு வபரியே பபாயமரக் கப்பல் ஈழ நபாட்டுக்குப் 
புறைப்படுவதேற்குத் தேயேபாரபாக நிற்கிறைத. பபாயமரத்தின் கூம்பில் கப்பலுக்தக அழகு வசயவத தபபாலப் புலி, 
படனை ஆகியே சின்னைங்கள ஒன்றைபாகப் வபபாறிக்கப்பட்டை வகபாடி ஒன்று கபாற்றில் பறைந்த வகபாண்டிருக்கிறைத.

கடரயில் வகபாடியிதல கண்டை அந்தேச் சின்னைங்களுக்குரியே மபாவபரும் தவந்தேர்கள நின்று 
வகபாண்டிருக்கிறைபார்கள. ஆம்! நபாம் உடறையூர் அரண்மடனையில் சந்தித்தே அந்தே மூவரும் தேபான். அவர்களுக்கு 
எதிதர சிவப்புத் தேடலப்பபாடக அணிந்தே ஆறு வீரர்கள அடைக்க ஒடுக்கமபாக நின்று வகபாண்டிருந்தேனைர். 
வகபாடும்பபாளூர் மன்னைன் அந்தே வீரர்களிடைம் உபததேசம் வசயவத தபபாலக் டககடள ஆட்டியும், 
கண்கடளச் சுழற்றிப் புருவத்டதே வடளத்தம் ஏததேபா வசபால்லிக் வகபாண்டிருந்தேபான். அவன் அப்படி 
என்னைதேபான் முக்கியேமபானை வசயதிடயே அவர்களுக்குக் கூறிக் வகபாண்டிருக்கின்றைபான்? அருகில் வநருங்கிச் 
வசன்று நபாமும் தேபான் அந்தேச் வசயதிடயேக் தகட்டுத் வதேரிந்த வகபாளதவபாதம!

"அதடை! நீங்கள மூவரும் பரம ஜேபாக்கிரடதேயேபாக இந்தேக் கபாரியேத்டதே முடித்தவிட்டுத் திரும்பி 
வரதவண்டும். முத்தேடரயேபா! இரும்வபபாடறை! வசம்பியேபா! நீங்கள ஏறிச் வசல்லுகிறை இந்தேப் பபாயமரக் 
கப்பல் தநரபாக தமல் கடைற்தகபாடியிலுளள 'விழிஞம் தடறைமுகத்தில் வகபாண்டு தபபாய உங்கள 
மூவடரயும் இறைக்கி விட்டு விட்டு அப்புறைம் தேபான் ஈழத்தக்குப் தபபாகும். உங்கதளபாடு வருகின்றை மற்றை 
மூவரும் கப்பதலபாடு அப்படிதயே ஈழ நபாட்டுக்குச் வசன்று விடுவபார்கள. உங்கடளப் தபபாலதவ அவர்கள 
ஈழத்தில் தபபாய ஒரு வசயேடல முடித்தக் வகபாண்டு வவற்றிகரமபாகத் திரும்ப தவண்டும். எக்கபாரணத்டதேக்
வகபாண்டும் உங்கள வசயேடல முடிப்பதேற்கு முன் நபான் வகபாடுத்தே ஓடலடயே இடடையேபாற்று மங்கலம் 
நம்பியிடைம் தசர்த்த விடைக் கூடைபாத!" என்று எச்சரித்தேபான் வகபாடும்பபாளூர் மன்னைன்.

அந்தே வீரர்கள அவன் கூறியேவற்டறைக் கவனைமபாகக் தகட்டுக் வகபாண்டு மரியேபாடதே வசலுத்தகிறை 
பபாவடனையில் தேடல வணங்கினைர்.

அப்தபபாத அந்தேப் பபாயமரக் கப்படலச் வசலுத்தம் மபாலுமி வந்த கும்பிட்டைபான். "பிரபூ! கடைலில் கபாற்று 
அதிகமபாக இருக்கும் தபபாததே புறைப்படை தவண்டும். இல்டலயேபானைபால் எத்தேடனை பபாயகடள விரித்தேபாலும் 
பயேனில்டல. தநரமபாகிறைத. இவர்கடள ஏற்றிக் வகபாண்டு புறைப்படுகிதறைன். எங்களுக்கு விடடை 
வகபாடுங்கள" என்று வகபாடும்பபாளூர் மன்னைரிடைம் பணிவபானை குரலில் அவன் தவண்டிக் வகபாண்டைபான்.

சற்றுத் தேளளித் தேங்களுக்குள ஏததேபா தபசியேவபாறு நின்று வகபாண்டிருந்தே அரசூருடடையேபானும், தசபாழன் 
பரதகசரியும் வநருங்கி வந்தேனைர்.

கிங்கரர்கடளப் தபபாலத் ததேபாற்றைமளித்தே அந்தே ஆறு வீரர்களும் பபாயமரக் கப்பலின் முதேல் தேளத்தில் ஏறி 
நின்று வகபாண்டைனைர். கடரயில் நின்று தேங்கடளதயே பபார்த்தக் வகபாண்டிருந்தே அரசர்கள மூவடரயும் 
கடடைசி முடறையேபாக வணங்கினைர்.

அததே சமயேத்தில் ததேர் வடைம் தபபால் இழுத்தக் கட்டியிருந்தே நங்கூரக்கயிறு அவிழ்க்கப்பட்டைத. சிகரத்தில்
அடசந்தேபாடும் வகபாடியுடைதனை மிகவும் வபரியே வவண்ணிறைப் பபாடவ ஒன்று தேண்ணீர்ப் பரப்டப 
ஒட்டினைபாற் தபபாலச் சிறைகுகடள அடித்தக் வகபாண்டு பறைப்பத தபபால் கப்பல் கடைலுக்குள நகர்ந்தேத.

"நண்பர்கதள! இன்னும் பதிடனைந்ததே தினைங்கள தேபான். நம்முடடையே மதனைபாரதேம் நிடறைதவறிவிடும்!" 
என்று வகபாடும்பபாளூர் மன்னைன் அரசூருடடையேபாடனையும் பரதகசரிடயேயும் பபார்த்தக் கூறினைபான்.

-----------
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1.11. முன்சிடறை அறைக்தகபாட்டைம்

வசல்வச் வசழிப்பும், தவளபாண்டம வளமும் மிக்க அந்நபாடளயே நபாஞ்சில் நபாட்டில் மூடலக்கு மூடல, 
ஊருக்கு ஊர், இடைத்தக்கு இடைம், அறைக்தகபாட்டைங்களும், ஆலயேங்களும், வழிப்தபபாக்கர் தேங்கக்கூடியே 
மன்றைங்களும் இருந்தேனை.

'அறைத்தேபால் விளங்கி ஆன்றை தகளவிப் புறைத்தேபாயேநபாடு' என்று புலடமவபாணர்கள புகழ்ந்தே வபருடம 
அதேற்கு உண்டு. மகபாமன்னைர் பரபாந்தேக சக்கரவர்த்தியின் கபாலத்தில் அவருடடையே தேர்மசிந்தேடனை மிகுந்தே 
உளளத்தினைபாலும், மகபாமண்டைதலசுவரரின் நிர்வபாகத் திறைடமயினைபாலும் புதியே தேர்மசபாடலகள பல 
வதேன்பபாண்டி நபாடு முழுவதம் உண்டைபாயினை.

அப்தபபாத வதேன்பபாண்டிப் பகுதியிதலதயே முதேன்டமயேபானைதம் வபரியேதமபானை அறைக்தகபாட்டைவமபான்று 
முன்சிடறையில் அடமக்கப்பட்டைத. தடறைமுகப் பட்டினைமபானை விழிஞத்தில் பல ததேசத்தக் கப்பல்களில் 
வரும் வணிகர்கள தேங்குவதேற்கு முன்சிடறை அறைக்தகபாட்டைத்தக்கு வந்த தசர்வத வழக்கம். கீழ்ப்புறைத்தேபாயே 
நபாட்டடையும், தமலப்புறைத்தேபாயே நபாட்டடையும் இடணக்கும் இரபாஜேபபாட்டடையில் கிடள வழி 
பிரிகின்றைவதேபாரு திருப்பத்தில் முன்சிடறை நகரம் இருந்தேதேபால் கடைல் வழிதயே கப்பலில் வருதவபார், தீர்த்தே 
யேபாத்திடரக்கபாக வடைபபால் நபாடுகளிலிருந்த வருதவபார், புனிதேம் நிடறைந்தே குமரிக் கடைலில் நீரபாடிப் தபபாக 
வருதவபார் ஆகியே யேபாவருக்கும் எப்தபபாதம் தேங்குவதேற்கு வசதி நிடறைந்தேதேபாக முன்சிடறை அறைக்தகபாட்டைம் 
தகந்திரமபானை இடைத்தில் வபாயத்திருந்தேத.

நபாகப்பட்டினைத்தத் தடறைமுகத்தில் பபாயமரக்கப்பல் புறைப்பட்டை பின் ஒரு நபாள இரவு மூன்றைபாம் 
யேபாமத்தில் முன்சிடறை அறைக்தகபாட்டைத்தில் ஓர் அதிசயேமபானை சம்பவம் நடைந்தேத. சத்திரத்த 
மணியேக்கபாரனைபானை அண்டைரபாதித்தே டவணவனும் அவன் மடனைவியும் அங்தகதயே ஒரு பகுதியில் 
குடியிருந்த வந்தேனைர். சபாதேபாரணமபாக, முதேல் யேபாமம் முடிவதேற்கு முன்தப மணியேக்கபாரன் பிரதேபானை வபாசடல
அடடைத்த உட்புறைமபாகத் தேபாழிட்டுக் வகபாண்டுத் தேன் வீட்டுக்குப் தபபாயவிடுவபான். அவனுடடையே 
குடியிருப்பு வீடும் உட்புறைதம கட்டிக் வகபாடுக்கப்பட்டிருந்தேத.

முன்சிடறை அறைக்தகபாட்டைத்தின் அடமப்டப மபானைஸீகக் கண்ணபால் தநபாக்கிப் பபார்த்தேபால் தேபான் 
தநயேர்களபால் இவற்டறைவயேல்லபாம் நன்கு விளங்கிக் வகபாளளமுடியும். வபாருங்கள! 'இரவு தநரதம' என்று 
தேயேங்கபாமல் முன்சிடறைக்குப் தபபாதவபாம். இப்தபபாத நபாழிடக என்னை? நபாழிடகடயேப் பற்றி நமக்கு என்னை 
கவடல? இன்னும் முதேல் யேபாமம் முடியேவில்டலயேபாதேலபால் அறைக்தகபாட்டைத்தின் கதேடவ இதேற்குள 
அடடைத்திருக்க மபாட்டைபார்கள.

ஆ! இததேபா வந்தவிட்தடைபாம். எதிதர வதேரிகிறைத பபாருங்கள, உயேரமபானை மருதேமரக் கூட்டைத்தக்கு நடுதவ 
கபாவி நிறைக் கட்டைடைங்கள. தகபாட்டடை வபாசல் கதேவுகடளப் தபபான்றை அந்தே முன்வபாசல் கதேவருதக யேபாதரபா 
தீவட்டியும் டகயுமபாக நின்று வகபாண்டிருப்பத வதேரிகிறைத! நிற்பத யேபார்? சற்று அருகில் வநருங்கிப் 
தபபாய அவர்கடளப் பபார்ப்தபபாம்.

அடைபாடைபா! முதேல் யேபாமம் முடிகிறை தநரம் வநருங்கிவிட்டைத தபபாலிருக்கிறைத. தீவட்டிதயேபாடு நிற்பவன் 
தவறு யேபாருமில்டல, மணியேக்கபாரனைபானை அண்டைரபாதித்தே டவணவன் தேபான். கதேவுகடள அடடைப்பதேற்கபாக 
வந்த நின்று வகபாண்டிருக்கிறைபான். ஆகபா! இந்தே மபாதிரி கட்டடை குட்டடையேபானை ததேபாற்றைத்டதேயுடடையே ஆடள 
இதேற்கு முன்தப பல தேடைடவகள பபார்த்திருப்படதேப் தபபால் ஒரு பிரடம உண்டைபாகிறைததே!

ஆமபாம்! இப்தபபாத நிடனைவு வருகிறைத. டகயில் தீப்பந்தேத்ததேபாடு கதேடவச் சபாத்தவதேற்கபாக நிற்கும் இந்தே 
மனிதேன் அடசப்பில் நமக்கு ஏற்வகனைதவ அறிமுகமனை நபாரபாயேணன் தசந்தேடனைப் தபபால் அல்லவபா 
இருக்கிறைபான்? அததே தபபாலக் குடுமி! அததே தபபால வநற்றியில் கீற்றுத் திலகம்! அகத்தியே வடிவம்!

இங்தக மணியேக்கபாரனைபாக இருக்கும் இந்தே அண்டைரபாதித்தே டவணவன் தவறு யேபாருமில்டல. நம்முடடையே 
சபாட்சபாத் நபாரபாயேணன் தசந்தேனின் வசபாந்தேத் திருத்தேடமயேன் தேபான். முன்சிடறைத் தேர்மசபாடலயின் எல்லபா 
நிர்வபாகப் வபபாறுப்புகளும் இவன் டகயில்தேபான். ஆனைபால் இவடனையும், இவனுடடையே நிர்வபாகங்கடளயும்
வமபாத்தேமபாகச் தசர்த்த தமயக்கும் வபபாறுப்பு இவனுடடையே மடனைவியேபானை தகபாடதே நபாச்சியேபாரிடைம் 
இருந்தேத.

தேன் தேம்பி மகபாமண்டைதலசுவரரிடைம் மிக முக்கியேமபானை பதேவிடயே வகிக்கிறைபான் என்று மற்றைவர்களிடைம் 
வசபால்லிக் வகபாளவதில் அண்டைரபாதித்தே டவணவனுக்குத் தேனிப் வபருடம. தேன் மடனைவி எப்தபபாதேபாவத 
தேன்டனைக் கண்டிப்பத தபபால் இடரந்த தபசினைபால் அவள வபாடயே அடைக்குவதேற்கு அவன் பிரதயேபாகிக்கும் 
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கடடைசி அஸ்திரமும் இததேபான்.

"இந்தேபா, தகபாடதே! என் தேம்பி இந்தேத் வதேன்பபாண்டி மகபாமண்டைதலசுவரருக்கு எவ்வளவு 
அந்தேரங்கமபானைவன் வதேரியுமபா? அவன் இல்லபாவிட்டைபால் அவருக்கு ஒரு கபாரியேமும் ஓடைபாத. அவன் சுட்டு 
விரடல அடசத்தேபால் தபபாதம், வபரியே வபரியே கபாரியேங்கடளச் சபாதித்த விடுவபான். 
அப்படிப்பட்டைவனுக்கு மூத்தேவனைபாகப் பிறைந்தவிட்டு நபான் உன்னிடைம் மபாட்டிக் வகபாண்டு இந்தேப் 
பபாடுபடுகிதறைதனை!" என்று தேன் மடனைவியிடைம் கூறுவபான் அண்டைரபாதித்தே டவணவன்.

"ஏன் சும்மபா இருக்கிறீர்களபாம்? உங்கள தேம்பியிடைம் வசபால்லிச் சுட்டு விரடல ஆட்டைச் வசயத 
என்டனையும் அடைக்குவததேபாதனை?" என்பபாள அவள.

இந்தே தவடிக்டகத் தேம்பதிகளபால் அந்தேச் சத்திரத்த நிர்வபாகம் குடறைவில்லபாமல் நடைந்த இவர்களுடடையே 
தபச்சும் சிரிப்பும் அங்தக வந்த வசல்லும் நூற்றுக்கணக்கபானை யேபாத்திரீகர்களுக்கு மகிழ்ச்சியேளிப்படவ. 
மூத்தேவனைபானை அண்டைரபாதித்தே டவணவனுக்கும், இடளயேவனைபானை நபாரபாயேணன் தசந்தேனுக்கும் சுபபாவத்தில் 
நிடறையே ஏற்றைத் தேபாழ்வுகள இருந்தேனை. தணிவும், சபாமர்த்தியேமும், சூழ்ச்சிகடளப் பழகியே இரபாஜேதேந்திரமும் 
ததேர்ந்தேவனைபானை நபாரபாயேணன் தசந்தேன் எங்தக? பயேந்தே சுபபாவம், எளிதில் பிறைருக்கு அடைங்கிவிடுகிறை 
இயேல்பு, ஒளிவு மடறைவில்லபாதே எண்ணம், அப்படிதயே தபச்சு, அப்படிதயே வசயேல் எல்லபாம் அடமந்தே 
அண்டைரபாதித்தே டவணவன் எங்தக?

இப்படிக் குண ரீதியேபாகப் பபார்த்தேபால் நபாரபாயேணன் தசந்தேடனை மூத்தேவவனைன்றும், அண்டைரபாதித்தே 
டவணவடனை இடளயேவவனைன்றும் மபாற்றிச் வசபால்ல தவண்டியேதேபாக தநரிட்டுவிடும். தபபாகட்டும், கடதே 
நிகழ்ச்சிக்கு வருதவபாம்.

முதேல் யேபாமம் முடியேப் தபபாகிறை தேருவபாயில் அண்டைரபாதித்தே டவணவன் கதேடவச் சபாத்தவதேற்கபாக 
அறைக்தகபாட்டைத்தின் வபாசலில் வந்த நின்றைபானைல்லவபா? அப்தபபாத வதேன்கிழக்குத் திடசயிலுளள கிடள 
வழியிலிருந்த யேபாதரபா இரண்டு மூன்று ஆட்கள சத்திரத்டதே தநபாக்கி வருவத தபபால் ததேபான்றியேதேபால் தேபான்
அவன் கதேடவ அடடைக்கபாமல் தேயேங்கி நின்றைபான்.

"கதேடவ அடடைத்தவிட்டு உளதள வரப் தபபாகிறீர்களபா இல்டலயேபா? குளிர் வபாட்டி எடுக்கிறைத!" என்று 
அதேட்டுவத தபபான்றை வதேபானியில் வினைவிக் வகபாண்தடை நடுத்தேர வயேதளள தகபாடதே நபாச்சியேபார் 
உட்புறைத்தில் இருந்த வவளிதயே வந்தேபாள.

"வகபாஞ்சம் வபபாறு, தகபாடதே! கிழக்தக தடறைமுகச் சபாடலயிலிருந்த யேபாதரபா ஆட்கள வந்த 
வகபாண்டிருக்கிறைபார்கள. பபாவம்! எவரபாவத வவளி ததேசத்திலிருந்த கப்பலில் புதிதேபாக வந்த 
இறைங்கியிருப்பபார்கள. நபாம் கதேடவ அடடைத்தக் வகபாண்டு தபபாயவிட்டைபால் தேங்குவதேற்கு இடைமின்றி 
அவர்கள திண்டைபாடைப் தபபாகிறைபார்கள" என்றைபான்.

"ஐதயேபா! என்னை கருடண! என்னை கருடண! மகபாமண்டைதலசுவரர் சத்திரத்த மணியேக்கபாரர் பதேவிக்குச் 
சரியேபானை ஆளபாகப் பிடித்தத்தேபான் நியேமித்திருக்கிறைபார்" என்று அழகு கபாட்டினைபாள அவன் மடனைவி தகபாடதே 
நபாச்சியேபார்.

"இததேபா பபார், தேபாதயே! பரததேவடதே! உனைக்குக் தகபாடிப் புண்ணியேம் உண்டு! வருகிறைவர்களுக்கு முன் என் 
மபானைத்டதே வபாங்கபாததே. தேயேவு வசயத உளதள தபபா, தகபாடதே!" என்று அவள அருதக வந்த நின்று 
வகபாண்டு தேணிந்தே குரலில் வகஞ்சினைபான் அவன்.

"ஆள இனைம் வதேரியேபாமல் கண்டைவர்களுக்வகல்லபாம் சத்திரத்தில் தேங்க இடைம் வகபாடுக்கபாதீர்கள. 
சத்திரத்தப் வபபாருளகள அடிக்கடி மபாயேமபாக மடறைந்த விடுகின்றைனை. களவு தபபாவதேற்கு இடைம் 
வகபாடுப்பத உங்களபால் வருகிறை விடனைதேபான்!" என்று உரிடமதயேபாடு கணவடனை எச்சரித்தவிட்டு 
உட்புறைம் இருட்டில் மடறைந்தேபாள தகபாடதே நபாச்சியேபார்.

"ஐயேபா! இததேபாதனை முன்சிடறை அறைக்தகபாட்டைம்?" உளதள வசல்லும் மடனைவியின் ததேபாற்றைத்டதேப் பபார்த்தக் 
வகபாண்டு நின்றை அண்டைரபாதித்தே டவணவன் இந்தேக் தகளவிடயேக் தகட்டுப் பரபரப்படடைந்த திரும்பிப் 
பபார்த்தேபான்.

சத்திரத்த வபாசற்படியில் பருத்தே ததேபாற்றைமுடடையே மூன்று மனிதேர்கள நின்று வகபாண்டிருந்தேபார்கள. 
டகயிலிருந்தே தீப்பந்தேத்டதே அவர்கள முக்த்தக்கு தநதர பிடித்தப் பபார்த்தே அண்டைரபாதித்தேன், "உங்களுக்கு 
எந்தே ததேசம்? என்னை கபாரியேமபாக இங்கு வந்திருக்கிறீர்கள?" என்று வினைவினைபான் மூவடரயும் பபார்த்த.
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"முதேலில் நபாங்கள தகட்டை தகளவிக்குப் பதில் வசபால்லுங்கள!"

அதிகபாரம், அல்லத அடதேயும் மிஞ்சியே கடுடம அவர்களுடடையே குரலில் ஒலித்தேடதேக் தகட்டு 
அண்டைரபாதித்தேன் சிறித சினைமடடைந்தேபான்.

முதேலபாவதேபாக அவர்களுடடையே ததேபாற்றைதம அவன் மனைத்தில் நல்ல எண்ணத்டதே உண்டைபாக்கவில்டல. 
கபாளிதகபாவில் பூசபாரிகள உடுத்தக் வகபாளவத தபபான்று இரத்தே நிறைச் சிவப்புத் தணியில் 
தேடலப்பபாடகயும் அடமதி இல்லபாமல் நபாற்புறைமும் சுழலும் விழிப் பபார்டவயுமபாகச் சத்திரத்த 
அதிகபாரியேபானை தேன்னிடைதம அதிகபாரம் வசயத தகளவி தகட்கும் அவர்கள யேபாரபாயிருக்கலபாம் என்று 
எண்ணியேவபாறு முகத்டதேச் சுளித்த அவர்கடளப் பபார்த்தேபான் அவன்.

"அதடைதடை! இவன் என்னை நம்டம இப்படிக் கடுடமயேபாகப் பபார்க்கிறைபான்? கபாமடனையும், நக்கீரடனையும் 
வநற்றிக் கண்ணபால் எரித்த வபாட்டியே சிவவபருமபான் என்று எண்ணம் தபபாலிருக்கிறைத இவனுக்கு" என்று
வந்தேவர்களில் ஒருவன் தேன் பக்கத்திலிருந்தே மற்வறைபாருவனிடைம் எகத்தேபாளமபாகக் தகட்டைபான்.

"அடை, அத இல்டல அப்பபா! இந்தே மனிதேன் நம்டமப் பபார்த்தேதம் ஊடமயேபாகிவிட்டைபான்" என்றைபான் 
மற்றைவன்.

தேன் தகளவிக்குப் பதில் வசபால்லபாமதல தேன்டனைப் பற்றித் தேன் முன்தப அவர்கள வபாயக்கு வந்தேபடி 
தபசிக் வகபாண்டு தபபாவடதேக் கண்டு அண்டைரபாதித்தேன் டககள தடித்தேனை. டகயிலிருக்கும் தீப்பந்தேத்தேபால் 
அந்தே மூன்று முரடைர்கடளயும் அப்படிதயே மூக்கு, முகம் பபாரபாமல் வபாங்கு வபாங்வகன்று வபாங்கிவிடைலபாம் 
என்று ததேபான்றியேத.

"மரியேபாடதே வதேரியேபாதே மனிதேர்களுக்கு இங்தக பதில் வசபால்கிறை வழக்கம் இல்டல" என்று சுடைச்சுடைப் பதில்
கூறினைபான் அண்டைரபாதித்தேன்.

"ஓதகபா! இனிதமல் உங்களிடைம் தேபான் அடதேக் கற்றுக் வகபாளள தவண்டும்."

"பண்பபாடைற்றை தேடியேர்களுக்கு இந்தே நபாட்டில் யேபாரும் எடதேயும் கற்பிக்க விரும்புவதில்டல."

இப்படிதயே தபச்சு முற்றியேத. அண்டைரபாதித்தேன் ஒன்று வசபால்ல அவர்கள ஒன்று வசபால்ல 
அறைக்தகபாட்டைத்த வபாசலில் ஒதர கூப்பபாடைபாகி விட்டைத.

உளதள ஒதங்கி நின்று அந்தேக் கூப்பபாட்டடைக் தகட்டுக் வகபாண்டிருந்தே அண்டைரபாதித்தேன் மடனைவி 
தகபாடதே நபாச்சியேபார் வபபாறுடமயிழந்த, "அத யேபார் அங்தக வந்திருக்கிறைபார்கள? என்னை கூப்பபாடு தபபாட்டுக் 
வகபாண்டிருக்கிறீர்?" என்று இடரந்த வகபாண்தடை வவளியில் வந்தேபாள.

கண்களில் கனைல் வபபாறி பறைக்க வந்த நின்றை தகபாடதே நபாச்சியேபாடரப் பபார்த்த, "யேபாரபா? யேபாவரன்று நீதயே 
வந்த தகள! இவர்கள தபசுவடதேக் தகட்டைபால் மனிதேர்கள தபசுவத தபபால் வதேரியேவில்டல" என்று பதில் 
கூறினைபான் மணியேக்கபாரன்.

ஒரு வபண்ணுக்கு முன்னைபால் தச்சமபானை வசபால்லுக்தகபா வசயேலுக்தகபா ஆளபானைபால் அத யேபாருக்குத்தேபான் 
வபபாறுக்கும்?

"அப்பதனை! ஒழுங்கபாகப் தபசு!" என்று வசபால்லிக் வகபாண்தடை டகடயே ஓங்கிக் வகபாண்டு அண்டைரபாதித்தேன் 
தமல் பபாயந்தேபான் ஒருவன்.

"அருகில் வநருங்கினைபாதயேபா வபபாசுக்கி விடுதவன் வபபாசுக்கி!" என்று தீப்பந்தேத்டதே ஓங்கினைபான் 
அண்டைரபாதித்தேன். உடைதனை இன்வனைபாருவன் இடடையிலிருந்தே வபாடள உருவினைபான். மற்வறைபாருவன் 
டகயிலிருந்தே தவடல நீட்டினைபான். 'ஐதயேபா! இந்தேக் குண்டைர்களிடைம் எதேற்கபாக வம்பு வசயததேபாம்? 
இவர்கள ஆயுதே பபாணிகளபாக வந்திருக்கிறைபார்கதள' என்று அப்தபபாததேபான் மனைத்தில் பயேம் உடறைத்தேத 
அவனுக்கு. வகபாடுடம தேவழும் அவர்களுடடையே கண்கடளக் கவனிக்டகயில் 'இவர்கள எந்தேத் 
தீடமடயேயும் கூசபாமல் வசயதவிடைக் கூடியேவர்கள' என்று ததேபான்றியேத.

"இததேபானைபா சத்திரம் என்று தகட்டைபால் பதில் வசபால்வபானைபா? தீவட்டிடயே ஓங்கிக் வகபாண்டு வருகிறைபான் 
மடடையேன்" என்று வந்தேவர்களில் ஒருவன் தேன் கடடைசி வடச புரபாணத்டதே வவளிப்படுத்தியே அததே 
சமயேத்தில், "இததேபான் சத்திரம்! யேபார் ஐயேபா நீங்கள? அகபால தவடளயில் வந்த கலவரம் வசயகிறீர்கள? 
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என்னை தவண்டும்?" என்று வினைவிக் வகபாண்டு வபண் புலி தபபால் கணவனுக்கு முன் வந்தேபாள தகபாடதே.

வபண்ணின் முகத்தக்கு இந்தே உலகத்தில் எப்தபபாதம் இரண்டு வபரியே ஆற்றைல்கள உண்டு. பிறைடரக் 
கவருவத; பிறைடர அடைக்குவத. தகபாடதே நபாச்சியேபார் வந்த நின்றைவுடைன் வபாடளயும், தவடலயும் பபார்த்தப் 
பயேந்த சிறிததே நடுங்கிக் வகபாண்டிருந்தே அண்டைரபாதித்தே டவணவனுக்குத் வதேம்பு உண்டைபாயிற்று.

"அப்படிக் தகள, வசபால்கிதறைன்! இந்தே மபாதிரி முரடைர்களுக்கபாகவபா சத்திரத்டதேக் கட்டி 
டவத்திருக்கிறைபார்கள?" என்று அவதளபாடு ஒத்தப் பபாடினைபான் அண்டைரபாதித்தேன்.
"அம்மணீ! இதவடர இந்தே அசட்டு மனிதேரிடைம் சண்டடை பிடித்தேததேபான் பலன். நீங்கள மிகவும் நல்லவர் 
தபபால் ததேபான்றுகிறீர்கள. நபாங்கள வவளிததேசத்திலிருந்த வந்தேவர்கள. விழிஞத்தில் வந்த இறைங்கிதனைபாம்.
முன்சிடறைச் சத்திரத்தக்குப் தபபானைபால் தேங்குவதேற்கு இடைம் கிடடைக்கும் என்று கூறினைபார்கள. அதேனைபால் 
தேபான் இங்கு வந்த தசர்ந்ததேபாம்" என்று குடழந்த வகபாண்டு தபசினைபான் ஒருவன்.

"அத சரி! நீங்கள மூவரும் யேபாவரன்று முதேலில் வசபால்லுங்கள. வருகிறைவர்கடள இன்னைபாவரன்று வதேரிந்த 
வகபாளளபாமல் இங்கு யேபாருக்கும் இடைம் வகபாடுப்பத வழக்கமில்டல" என்றைபாள தகபாடதே நபாச்சியேபார்.

வபாசற்படியில் நின்றை அந்தே மூவரும் பதில் வசபால்லவில்டல. தேங்களுக்குள ஒருவர் முகத்டதே ஒருவர் 
பபார்த்தக் வகபாண்டு ஆந்டதேடயேப் தபபால் தபந்தேப் தபந்தே விழித்தேனைர்.

"ஒரு தவடள நீங்கள யேபாவரன்று உங்களுக்தக வதேரியேபாததேபா?" மடனைவி பக்கத்தில் நிற்கிறை வதேம்பில் 
குத்தேலபாக இப்படி ஒரு தபபாடு தபபாட்டைபான் அண்டைரபாதித்தே டவணவன்.

"ஏய! குடுமிக்கபாரச் தசபாழியேபா! இனிதமல் நீ குறுக்தக தபசினைபால் மண்டடைடயேப் பிளந்தவிடுதவபாம்" 
என்று சினைம் அடடைந்த கத்தினைபான் ஒருவன்.

"யேபாரபாயிருந்தேபால் உங்களுக்கு என்னை? சத்திரத்தில் தேங்க இடைம் தகட்டைபால் பூர்தவபாத்ரவமல்லபாம் 
வசபால்லித்தேபான் ஆகதவண்டுமபா?" என்றைபான் இன்வனைபாருவன்.

தகபாடதே நபாச்சியேபார் அவர்கடள ஒருமுடறை நன்றைபாகப் பபார்த்தேபாள. அவர்கள விவபாதேமும் குயுக்தியும் 
அவளுடடையே மனைத்தில் பல மபாதிரியேபானை சந்ததேகங்கடளக் கிளப்பினை.

"ஐயேபா! உலகத்தில் தேங்கடள இன்னைபாவரனைச் வசபால்லிக் வகபாளள விரும்பபாதேவர்கள இவர்களதேபான் - 
திருடினைவர்கள, திருடை வந்தேவர்கள, வகபாடல வசயதேவர்கள, வகபாடல வசயயேப் தபபாகிறைவர்கள, வபாழ்ந்த 
வகட்டைவர்கள அல்லத மபானைம் இழந்தேவர்கள இந்தே வடகடயேச் தசர்ந்தேவர்களதேபாம் தேங்கடள 
இன்னைபாவரன்று வசபால்லிக் வகபாளளுவதேற்கு நபாணம் அடடையே தவண்டும்" என்று வசபால்லிவிட்டுக் 
குறும்புத்தேனைமபானை சிரிப்வபபான்டறை வநளியேவிட்டைபாள அவள.

"என்னை வசபான்னைபாய? எவ்வளவு திமிர் உனைக்கு!" என்று வசபால்லிக் வகபாண்தடை மூன்று தபர்களும் 
சத்திரத்த வபாசற் படியின் தமதல ஏறினைர்.

"ஆமபாம்! வசபான்தனைன், தசபாற்றுக்கு உப்பில்டல என்று, சீ! தபபாங்கள வவளிதயே" என்று வசபால்லிக் 
வகபாண்தடை கணவடனை உட்புறைம் இழுத்தக் வகபாண்டு முகத்தில் அடறைந்தேபாற் தபபால் வபாசல் கதேடவப் 
படீவரன்று அடடைத்தத் தேபாழிட்டைபாள தகபாடதே.

கதேவு முகத்தில் இடித்த விடுதமபா என்றை பயேத்தில் அதிர்ச்சியேடடைந்த பின்னுக்கு நகர்ந்தே மூவரும் 
வபாசற்படிகளில் தேடுமபாறி நிடலகுடலந்த வீழ்ந்தேனைர்.

"அதயேபாக்கியேப் வபண்பிளடள! என்னை தபச்சுப் தபசி விட்டைபாள" என்று கறுவிக் வகபாண்டைபான் ஒருவன்.

"வரட்டும்! வரட்டும்! எங்தக தபபாயவிடைப் தபபாகிறைபாள? நபாமும் சில நபாட்கள இந்தேப் பிரததேசத்தில் தேபாதனை
இருக்கப் தபபாகிதறைபாம்? இந்தே அம்டமடயேக் கவனித்தக் வகபாளளலபாம்" என்று சூளுடர கூறினைபான் 
இன்வனைபாருவன்.

"அந்தே ரபாணிடயேத் தீர்த்தவிட்டுப் தபபாகிறை தபபாக்கில் இந்தேச் சத்திரத்த ரபாணிடயேயும் தீர்த்தவிடை 
தவண்டியேததேபான்!" என்று பல்டலக் கடித்தக் வகபாண்டு உறுமினைபான் மூன்றைபாமவன்.

அப்தபபாத தமதலயிருந்த மூன்று தபர்களின் தேடலயிலும் அருவி வகபாட்டுவத தபபால் மபாட்டு சபாணம் 
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கடரத்தே தேண்ணீர் விழுந்தேத. திடுக்கிட்டு நிமிர்ந்த பபார்த்தேனைர். தமல் மபாடைத்தில் அந்தேப் வபண் தகபாடதே 
கலகலவவன்று சிரித்தக் வகபாண்டு நின்றைபாள. அவள தேன் டகயிலிருந்தே வசப்புக் வகபாப்படரடயே அவர்கள 
தேடலகளுக்கு தநதர கவிழ்த்தேபாள. அந்தே மூன்று ஆண்பிளடளகளின் நரம்புகள யேபாவும் முறுக்தகறித் 
தடித்தேனை.

--------

54



1.12. வசந்தே மண்டைபத்த இரகசியேங்கள

கன்னியேபாகுமரியிலிருந்த எவ்வளதவபா அருடமயேபாகப் பபாதகபாத்தக் வகபாண்டு வந்தே அந்தே ஓடல 
கடடைசியில் மகபாமண்டைதலசுவரர் மபாளிடகயின் அந்தேரங்க அடறையில் எரிந்த சபாம்பலபாகப் தபபாகும்படி 
தநரிடுவமன்று தேளபதி வல்லபாளததேவன் சிறிதம் எதிர்பபார்க்கவில்டல.

ஓடலடயே எரித்தச் சபாம்பலபாக்கிவிட்டை வபருடமதயேபா என்னைதவபா, இடடையேபாற்று மங்கலம் நம்பி 
அவடனைப் பபார்த்த மிக அலட்சியேமபாகச் சிரித்தேபார்.

"என்னை தேளபதி? நபான் இப்படித் திடீவரன்று உன்னுடடையே அனுமதியில்லபாமதல நீ வகபாண்டு வந்தே 
ஓடலடயே அழித்தவிட்தடைன் என்றை வருத்தேமபா? ஏன் தபசபாமல் உம்வமன்று உட்கபார்ந்திருக்கிறைபாய? 
கவடலடயே விட்டுவிட்டு உறைங்கச் வசல், மற்றைவற்டறைக் கபாடலயில் தபசிக் வகபாளளலபாம்."

அவருக்கு அவன் ஒரு பதிலும் வசபால்லவில்டல. அதேற்குள அவதர தமலும் கூறினைபார்: "தசந்தேபா! பபாவம், 
தேளபதி இன்று மபாடலயிலிருந்த அடுத்தேடுத்தப் பல அதிர்ச்சிகளுக்கு ஆளபாகித் வதேபால்டலப் 
பட்டிருக்கிறைபார். மிகவும் கடளத்தப் தபபாயிருப்பபார். விடிந்தேபால் மந்திரபாதலபாசடனைக் கூட்டைத்தக்கபாக 
அரண்மடனைக்குப் தபபாயேபாக தவண்டும். சிறித தநரமபாவத அவர் உறைங்கட்டும். தபபா! விருந்தினைர் 
மபாளிடகயில் வகபாண்டு தபபாயப் படுக்டக ஒழித்தக் வகபாடு, தவண்டியே வசதிகடளக் கவனித்தக் வகபாள" 
என்று நபாரபாயேணன் தசந்தேடனை தநபாக்கிக் கூறிவிட்டு, வல்லபாளததேவன் பக்கமபாகத் திரும்பி, "தபபா, 
வல்லபாளததேவபா! தபபாய ஓயவவடுத்தக் வகபாள" என்று வசபான்னைபார். அவருடடையே தபச்சின் விடரவும் 
அவசரமும் கண்டு அவனுக்கு மனைத்தில் ஏததேபா ஒரு சந்ததேகம் ததேபான்றியேத.

எதேற்கபாகதவபா தேன்டனை அந்தே இடைத்திலிருந்த அவர் விடரவில் அனுப்பிவிடை விரும்புகிறைபாவரன்று 
அனுமபானைம் வசயதேத அவனுடடையே மனைம்.

"நபான் வருகிதறைன் சுவபாமி!" என்று அவருக்கு வணக்கம் வசலுத்திவிட்டு, அங்கிருந்த எழுந்திருந்த 
நபாரபாயேணன் தசந்தேடனைப் பின்பற்றி விருந்தினைர் மபாளிடகக்கு நடைந்தேபான் அவன். விருந்தினைர் மபாளிடக 
வசந்தே மண்டைபத்தக்கு அருகில் இருந்தேத.

தூக்கம்? அத அன்றிரவு மட்டுமல்ல, அதேற்கு அப்புறைமும் பத்த இரவுகளுக்குத் தேன்டனை வநருங்க 
முடியேபாதே அவ்வளவு கவடலகளபாலும், ஐயேங்களபாலும், குழப்பங்களபாலும் மண்டடை கனைத்தப் பபாரமபாகி 
வவடித்தவிடும் தபபாலத் ததேபான்றியேத தேளபதிக்கு. விருந்தினைர் மபாளிடகயில் வகபாண்டு வந்த விட்டு 
விட்டு நபாரபாயேணன் தசந்தேன் தபபாயவிட்டைபான். தேளபதி வல்லபாளததேவடனைச் சுற்றி அவனுக்குத் தடண 
இருந்தேடவ இருளும் தேனிடமயும் தேபாம்.

தசர நபாட்டு யேபாடனைத் தேந்தேத்தில் இடழத்தச் வசயதே விருந்தினைர் மபாளிடகயின் அழகபானை கட்டிலில் 
எண்வணய நுடரடயேப் தபபான்றை பஞ்சடண வமத்டதேயின் தமல் உறைக்கம் வரபாமல் புரண்டு 
வகபாண்டிருந்தேபான் வல்லபாளததேவன்.

மபாளிடகயின் பின்புறைத்தச் சுவரில் பறைளியேபாற்று நீர் அடலகள தமபாதம் ஒலி, சுவர்க்தகபாழிகளின் 'வகபாய' 
என்றை ரீங்கபாரம் இவற்டறைத் தேவிர எங்கும் நிசப்தேம் சூழ்ந்திருந்தேத. அவன் கட்டிலில் புரண்டைடதேப் 
தபபாலதவ அவன் மனைத்திலும் பலப் பல எண்ணங்கள புரண்டு வகபாண்டிருந்தேனை.

'எவ்வளவு அரும்பபாடுபட்டு ஒற்றைர்களிடைமிருந்த நபாம் அந்தே இரகசியே ஓடலடயேக் டகப்பற்றிதனைபாம்? 
அதேனுள அடைங்கியிருந்தே வசயதிதேபான் எவ்வளவு முக்கியேமபானைத? பபார்க்கப் தபபானைபால் எவ்வளவு 
பயேங்கரமபானைத? நமத திடைமபானை உளளத்தின் நம்பிக்டகடயேதயே எரிப்பத தபபால் அல்லவபா 
மகபாமண்டைதலசுவரர் அந்தே ஓடலடயே எரித்தவிட்டைபார்! அவருக்கு எவ்வளவு வநஞ்சுரம்? ஒருதவடள 
அவதர வடைதிடசப் தபரரசர்களுக்கு உள டகடயேப் தபபால இருந்த வகபாண்டு சதி வசயகிறைபாதரபா? 
அதேனைபால் தேபான் அந்தே ஓடலடயே மகபாரபாணியேபாதரபா கூற்றைத் தேடலவர்கதளபா பபார்க்கக் கூடைபாவதேன்று எரித்த 
விட்டைபாதரபா?'

மகபாமண்டைதலசுவரடரப் பற்றித் வதேன்பபாண்டி நபாட்டுத் தேளபதி பதேவிடயே ஏற்றுக் வகபாண்டை நபாளிலிருந்த
அவனுடடையே மனைத்தில் ததேபான்றியிரபாதே சந்ததேகங்கவளல்லபாம் இப்தபபாத ஒன்றைன்பின் ஒன்றைபாகத் 
ததேபான்றினை.

எடதே எடதேதயேபா நிடனைத்தக் வகபாண்டு படுக்டகயில் தேவித்தக் வகபாண்டு கிடைந்தேவன் குபீவரன்று வபாரிச் 
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சுருட்டிக் வகபாண்டு தளளி எழுந்தேபான். அந்தே மபாளிடகயின் இருட்டில் அவனுடடையே வசவிகள எந்தே 
ஒலிடயேதயேபா கூர்ந்த தகட்பதேற்கு முயேன்றைனை. அவன் உடைலில் நடுக்கமும் தரபாமபாஞ்சலியும் உண்டைபாயினை. 
உற்றுக் தகட்டைபான். இதவடர இயேற்டகயேபாகக் தகட்டை பறைளியேபாற்றுத் தேண்ணீர் பபாயும் ஓடசதயேபா, சில 
வண்டுகளின் சப்தேதமபா அல்ல அத. அவனுடடையே கட்டிலுக்கு அடியில் தேளத்தின் தமல் யேபாதரபா திடும் 
திடுவமன்று கபால் டவத்த நடைப்பத தபபாலக் தகட்டைத. மபாளிடகக்கு வவளிதயே நிலபா ஒளி இரடவப் 
பகலபாக்கிக் வகபாண்டிருந்தேபாலும், உளதள இருட்டைபாகத்தேபான் இருந்தேத. சபாளரங்கவளல்லபாம் சுவரில் மிக 
உயேரத்தில் இருந்தேதேனைபால் உளதள ஒளிடயேத் தேர முடியேவில்டல. அந்தே அகபால தவடளயில் இருட்டில் 
அப்படிப்பட்டை ஓடசடயேக் தகட்டை தபபாத தேன் படுக்டகக்கு எதிதர நிற்கும் வபரியே வடிவுடைன் கூடியே 
தூண்கவளல்லபாம் கருவநடும் பூதேங்களபாக மபாறிக் கபால்வபற்று வமதவபாக நடைப்பனை தபபால ஒரு பயேங்கரப் 
பிரடம உண்டைபாயிற்று அவனுக்கு.

ஒரு விதேமபாக இடடையிலிருந்தே வபாடள உருவிக் டகயில் டவத்தக் வகபாண்டு தவகமபாக அடித்தக் 
வகபாளளும் இதேயேத்தடைன் படுக்டகயிலிருந்த கீதழ இறைங்கினைபான் தேளபதி. தேயேங்கித் தேயேங்கி அடி எடுத்த 
டவத்தேபான். அந்தே ஒலி வமல்ல வமல்லத் ததேயந்த மங்கியேத. படுக்டகயின் கீதழ தகட்டை ஒலி இப்தபபாத 
தமற்கு தநபாக்கிச் வசல்லுவத தபபால் திடச மபாறியேத. அந்தே ஒலி தகட்டை இடைங்களிவலல்லபாம் விருந்தினைர் 
மபாளிடகயின் தேடரதயே அதிர்வத தபபால் ஒருவடகச் சலனைம் உண்டைபாயிற்று. வல்லபாளததேவனும் 
வபபாறுடம இழக்கபாமல், இருட்டில் தூண்களிலும், படிகளிலும் தமபாதித் தேட்டுத் தேடுமபாறி விழுந்த 
எழுந்த அந்தே ஒலிடயேப் பின்பற்றிச் வசன்றைபான்.

மபாளிடக முற்றைத்தின் கடடைசிச் சுவர்வடர அந்தே ஒலிடயேப் பின் வதேபாடைர முடிந்தேத. அப்பபால் முற்றைத்தக் 
கதேடவத் திறைந்தே தபபாத கதேவு நிடலயின் கீதழ வபாசற்படிடயேத் தேழுவினைபாற்தபபால் பறைளியேபாறு வபபாங்கிப் 
வபருக்வகடுத்த ஓடிக் வகபாண்டிருந்தேத.

நிலபா ஒளியின் தமபாகனை மயேக்கத்தில் வபானுலகத்த அமுதேக் குழம்தப வபபாங்கிப் பபாயவத தபபாலிருந்தே 
ஆற்றின் அழடக அப்தபபாத அவன் கண்கள அநுபவிக்க முடியேவில்டல.

'இந்தே மபாளிடகயில் இரவு தவடளகளில் ஏதேபாவத பிசபாசு நடைமபாட்டைம் இருக்குதமபா?' என்று முதேலில் ஓர் 
எண்ணம் எழுந்தேத. 'டச! இவதேன்னை சுத்தே அசட்டுத்தேனைமபானை எண்ணம்? பிசபாசபாவத நடைமபாடுகிறைதேபாவத? 
நபாம் தேபான் இந்தே அர்த்தே ரபாத்திரிப் வபபாழுதக்கு தமதல இந்தே இருண்டை மபாளிடகயில் பிசபாசு தபபால் 
அடலந்த வகபாண்டிருக்கிதறைபாம்' என்று முதேலில் ததேபான்றியே அந்தே எண்ணத்டதே அழிக்க முயேன்றைபான்.

'புத இடைம்! எவ்வளவு கடளப்பபாக இருந்தேபாலும் உறைக்கம் வரபாத' என்று அவன் நிடனைத்தேபான். அததவபா 
வவறும் புத இடைமபாக மட்டும் இருக்கவில்டல. புதடமகளும் சூழ்ச்சிகளும் நிடறைந்தே இடைமபாகவும் 
இருந்தேத.

'எப்படியேபாவத இருந்த வதேபாடலந்த விட்டுப் தபபாகட்டும், நபான் தபபாயப் படுக்டகயில் புரண்டு இந்தே 
இரடவக் கழித்த விடுகிதறைன்' என்று தேனைக்குள ஒரு தீர்மபானைத்தக்கு வந்தேவனைபாக முற்றைத்தக் கதேடவ 
மறுபடியும் தவகமபாகச் சபாத்திவிட்டுத் திரும்பிப் படுக்டகயில் வந்த உட்கபார்ந்தேபான்.

ஒரு சில விநபாடிகதள கழிந்திருக்கும். மீண்டும் அததே ஓடச! அததே இடைத்திலிருந்த வதேபாடைங்கி தமற்கு 
தநபாக்கிச் வசன்றைத. இப்தபபாத பபாதேபாளக் கிணற்றுக்குளதளயிருந்த தகட்கிறைமபாதிரி 'கசுமுசு'வவன்று 
தபச்சுக்குரலும் தகட்பத தபபாலிருந்தேத. 'மனைப்பிரடமதேபாதனைபா?' என்று தேன்டனை நம்புவதேற்தக மறுத்தேத 
அவன் மனைம். 'இத உண்டமயேபா? அல்லத நமக்கு மட்டுதம ஏற்படைக்கூடியே மனைப்பிரடமயேபா? 
நபாரபாயேணன் தசந்தேடனைப் தபபாய அடழத்தக் வகபாண்டு வந்த இந்தே மர்மத்டதேச் தசபாதித்தப் 
பபார்த்தவிட்டைபால் என்னை? இதேற்கு முன்பு பகலில் எவ்வளதவபா தேடைடவகள இந்தே மபாளிடகயில் வந்த 
தேங்கியேதபபாத இம்மபாதிரி மர்மமபானை அனுபவம் எதவும் ஏற்பட்டைதில்டலதயே! என்னை ஆனைபாலும் சரி! 
நம்பியும், நம்பபாமலும் இப்படித் தேவிப்பதேற்கு நபாதனை எழுந்திருந்த தபபாய நபாரபாயேணன் தசந்தேடனைக் 
கூப்பிட்டு வந்த விடுகிதறைதனை?' என்று ஒரு முடிவுக்கு வந்தேவனைபாக, விருந்தினைர் மபாளிடகக் 
கட்டிலிலிருந்த இறைங்கி வவளிதயேறினைபான் அவன்.

இருட்டில் நிதேபானைமபாக நடைந்த மபாளிடகயின் வபாசற்படிக்கு அவன் வந்தே தபபாத ஆச்சரியேத்தில் மூழ்கிப் 
தபபானைபான். எதிதர டகயில் தீபத்தடைன் நபாரபாயேணன் தசந்தேதனை அங்கு வந்த வகபாண்டிருந்தேபான். 'இவதேன்னை 
விந்டதே! வநல் அளக்கும் தேபாழிடயேவிடைக் குட்டடையேபானை இந்தே மனிதேன் ஏதேபாவத மபாயேம், மந்திரம் 
வதேரிந்தேவனைபா? இவடனைச் சந்திக்கப் தபபானைபால் இவன் விழித்தக் வகபாண்டிருப்பபாதனைபா, அல்லத 
குறைட்டடை விடை ஆரம்பித்திருப்பபாதனைபா என்று சந்ததேகப்பட்டுக் வகபாண்தடை நபான் புறைப்படுகிதறைன். 
இவதனைபா நிடனைப்பதேற்கு முன்னைபால் தேபாதனை டகயில் சுடைர்விடும் விளக்தகபாடு என் முன்னைபால் வந்த 
நிற்கிறைபாதனை.'
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இவ்வபாறு எண்ணிக் வகபாண்டு மபாளிடகயின் வபாசலிதலதயே நின்றுவிட்டைபான் வல்லபாளததேவன். ஆனைபால் 
மறுவிநபாடிதயே தேன் அநுமபானைம் தேவறு என்பத அவனுக்குப் புரிந்தேத. அவன் ஏமபாற்றைமடடைந்தேபான். அவன்
நபாரபாயேணன் தசந்தேன் வருவடதேப் பபார்த்தக் வகபாண்டு நின்றைபாதனை தேவிர, வந்த வகபாண்டிருந்தே நபாரபாயேணன் 
தசந்தேன் அவன் நின்று வகபாண்டிருப்படதேக் கவனித்தேதேபாகதவ வதேரியேவில்டல. தநதர விருந்தினைர் 
மபாளிடகடயே தநபாக்கித்தேபான் அவன் வந்த வகபாண்டிருக்கிறைபாவனைன்று வல்லபாளததேவன் நிடனைத்தேபான்.
ஆனைபால் மபாளிடகக்கு மிகப் பக்கத்தில் வந்தேதம், சட்வடைன்று வலத பக்கமபாகத் திரும்பி அங்கிருந்தே 
வகபாடி மண்டைபத்தக்குள நுடழந்த விட்டைபான் நபாரபாயேணன் தசந்தேன்.

"ஓ! தசந்தேபா! இப்படிக் வகபாஞ்சம் வந்தவிட்டுப் தபபாதயேன்!" வசபாற்கள நுனி நபாவடரக்கு வந்தவிட்டைனை. 
என்னை ததேபான்றியேததேபா, தேபான் வசபால்ல வந்தேடதேச் வசபால்லபாமல் தேளபதி உடைனைடியேபாக அடைக்கிக் வகபாண்டு 
விட்டைபான். நின்றை இடைத்திலிருந்ததே நிலவின் ஒளியில் மரகதேக் குன்றைவமனைக் கபாட்சியேளிக்கும் அந்தேக் 
வகபாடிமண்டைபத்டதே நன்றைபாகப் பபார்த்தேபான் தேளபதி. அதேற்குளளிருந்த முரசடிப்பத தபபால் ஒலி வந்தேத.

மல்லிடக, முல்டல, மபாதேவி ஆகியே வகபாடிகடள இயேற்டகயேபாக அந்தே இடைத்தில் மரங்களில் படைரச் வசயத
முற்றிலும் பசுங்வகபாடிகளபாலபானைததேபார் கட்டைடைம் தபபாலதவ கபாட்சி தேருமபாறு அடமக்கப்பட்டிருந்தேத 
லதேபா மண்டைபவமனைப்படும் அந்தேக் வகபாடி மணடைபம்.

'மடழக் குளிரும், ஈரம் மிகுந்திருக்கும் சூழலுமுளள அந்தேச் சமயேத்தில், உலகம் உறைங்கும் நடு இரவில் 
நபாரபாயேணன் தசந்தேனுக்கு அங்தக என்னை தவடல? பபால் தபபால் நிலபா ஒளி பரவியிருக்கும் தபபாத 
அவனுக்கு விளக்கு எதேற்கு?' என்று சிந்தித்தத் திடகத்தேபான் வல்லபாளததேவன். 'ஏ, அப்பபா! இந்தேக் 
குளளனும், இவடனை ஆட்டி டவக்கும் இடடையேபாற்று மங்கலம் நம்பியும் எவ்வளவு மர்மங்கடள அடைக்கி
டவத்தக் வகபாண்டிருக்கிறைபார்கள? இடவகடள முழுவதம் வதேரிந்த வகபாளவதேற்கு வீரமும், வபாளும், 
ஆளபலமும் மட்டும் தபபாதேபாத தபபாலிருக்கிறைத. அறிவு நுட்பத்தினைபால் வசபாந்தேச் சபாமர்த்தியேம் சபாதரியேம் 
இடவகளபால் மபாத்திரதம சபாதிக்க முடிந்தே கபாரியேங்கள இந்தே உலகத்தில் நிடறையே இருக்கின்றைனை. 
மகபாமண்டைதலசுவரரின் வசயேல்கவளல்லபாம் இந்தே வடகடயேச் தசர்ந்தேடவ.' ஏதனைபா வதேரியேவில்டல 
இடடையேபாற்று மங்கலம் நம்பிடயேப் பற்றி நிடனைக்கும் தபபாவதேல்லபாம் அவனுடடையே மனைக்கண்ணுக்கு 
முன் உருவவளியில் உயேரமும், அகலமும் பருமனும் அளக்கலபாகபா அளவும் வபபாருளும் தளக்கலபாகபா 
நிடலயும் ததேபாற்றைமும் மபாவபரும் மடலச்சிகரவமபான்று ததேபான்றியேத.

லதேபா மண்டைபத்தக்குள நுடழந்தே நபாரபாயேணன் தசந்தேன் வவகு தநரமபாகியும் வவளிதயே திரும்பி 
வரவில்டல. 'அங்தக அவன் என்னை தேபான் வசயத வகபாண்டிருக்கிறைபான்? தபபாயப் பபார்ப்தபபாதம' என்று 
வல்லபாளததேவன் விருந்தினைர் மபாளிடக வபாசலிலிருந்த பதங்கிப் பதங்கி நடைந்த லதேபா மண்டைபத்தக்குள 
புகுந்தேபான். அவனுக்கு ஒதர ஏமபாற்றைமபாக இருந்தேத. லதேபா மண்டைபத்தில் நபாரபாயேணன் தசந்தேன் இல்டல. 
'வந்தே வழிதயே திரும்பபாமல் இந்தேக் வகபாடி மண்டைபத்திலிருந்த வவளிதயேறுவதேற்கு தவறு வழி ஏததேனும் 
இருக்குதமபா? அப்படி இருக்குமபானைபால் அந்தே வழியேபாகச் தசந்தேன் வவளிதயேறியிருப்பபாதனைபா? எதேற்கும் 
சந்ததேகமறை சுற்றிப் பபார்த்தவிடைலபாம்' என்று எண்ணியேவனைபாய வட்டை வடிவமபாக அடமக்கப்பட்டிருந்தே 
ஒரு தமடடைடயே வநருங்கினைபான்.

பளிங்கு தமடடையில் ஓரிடைத்தில் தீபத்டதேக் கீதழ டவத்த எடுத்தேதேற்கு அடடையேபாளமபாகியே எண்வணயக் 
கடறை படிந்திருப்பத இதலசபாகத் வதேரிந்தேத.

பளிங்கு தமடடையின் நட்டை நடுவில் உட்கபார்ந்தே தகபாலத்தில் திருமகள சிடல ஒன்று வசதக்கி 
டவக்கப்பட்டிருந்தேத. சிடலயின் டகயிலிருந்தே தேபாமடர வமபாட்டின் தமலும் கீதழ படிந்திருந்தேத தபபால் 
எண்வணயக் கடறையின் தேழும்பு வதேரிந்தேத. யேபாதரபா எண்வணயபட்டை விரல்களபால் வதேபாட்டிருக்க 
தவண்டுவமன்று சிரமம் இல்லபாமல் ஊகிக்க முடிந்தேத.

நபாரபாயேணன் தசந்தேன் தேன் டகயில் வகபாண்டு வந்தே எண்வணயத் தீபத்டதேப் பளிங்குத் தேடரயில் 
டவத்தவிட்டு அந்தேக் டகவிரல்களபால் திருமகள சிடலயின் டகயிலுளள தேபாமடர வமபாட்டடையும் 
வதேபாட்டிருக்கிறைபான்.

தேளபதி வல்லபாளததேவனுக்கு மின்வவட்டும் தநரத்தில் ஒரு தயேபாசடனை உண்டைபாயிற்று. நடுங்கும் டகயேபால் 
திருமகள சிடலயின் வலத புறைத்தத் தேபாமடர அரும்டபத் வதேபாட்டைபான். வதேபாட்டை தவகத்தில் அத 
நன்றைபாகத் திருகுவதேற்கு வந்தேத. அத தேபானைபாகத் திருக முடியேபாமல் இறுதி நிற்கிறைவடரயில் அடதேத் 
திருகினைபான் தேளபதி.

பன்னிரண்டைபாவத முடறையேபாக அவன் டகவிரல்கள அந்தே மலர் அரும்டபத் திருகுவதேற்கு வநருடியேதபபாத
அவனுடடையே உடைடலச் சுமந்த வகபாண்டிருந்தே பளிங்கு தமடடை பூகம்பமடடைந்தேத தபபாலக் 
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கிடுகிடுவவன்று ஆடியேத. அடுத்தே கணம் அந்தேக் கருங்கல்லபாலபானை திருமகள சிடல யேபாதரபா பிடித்த 
இழுத்தக் வகபாண்டு தபபாவடதேப் தபபாலக் கிறுகிறுவவன்று பின்னைபால் நகர்ந்தேத. அத இருந்தே இடைத்தில் 
நபாலு தகபால் நீளமும் நபாலு தகபால் அகலமுமுளள சதரமபானை இடடைவவளி ஒன்று ஏற்பட்டைத. மிரளும் 
கண்களபால் குனிந்த பபார்த்தேபான் அவன். வரிடசயேபாகப் படிகள வதேரிந்தேனை. அதேற்கப்பபால் 'கருங்கும்' என்று 
ஓர் இருட்டுக் குடகயேபாக இருந்தேத. தேன்டனைச் சுற்றிலும் நபாலுபுறைமும் ஓர் பபார்டவ பபார்த்தவிட்டு அந்தேச் 
சுரங்கத்தக்குள தணிந்த இறைங்கினைபான் அவன்.

பத்தப் பதிடனைந்த படிகள இறைங்கி உளதள வசன்றைதம் தமதல பபார்த்தேத தபபாலதவ ஒரு திருமகள 
சிடல. சிடலயின் இடைத டகத் தேபாமடர அரும்டபத் திருகினைபான் அவன். தேளபதியின் எண்ணம் சரியேபாக 
இருந்தேத. அவன் அடதேத் திருகி முடிந்தேதம் தமதல சுரங்க வபாயில் நகர்ந்த மூடிக் வகபாண்டுவிட்டைத. 
வவளியிலிருந்த வந்த வகபாண்டிருந்தே சிறிதேளவு நிலபா ஒளியும் அடடைபட்டுப் தபபாகதவ, டமக்குழம்டப 
வழித்த அப்பினைபாற் தபபால் இருட்டு தகபாரமபாயிருந்தேத.

எங்தகபா ஒரு மூடலயில் சிறு மின்மினிப் பூச்சி தபபால் சுரங்கப் பபாடதேயில் வதேபாடல தூரத்தில் ஒரு 
வவளிச்சம் வதேரிந்தேத. அந்தே வவளிச்சம் சிறித சிறிதேபாக நகர்ந்த தமதல வசன்று வகபாண்டிருந்தேதேனைபால் 
நபாரபாயேணன் தசந்தேன் தீபம் ஏந்தியே டகயுடைன் முன்தனை வசன்று வகபாண்டிருக்கிறைபாவனைன்று உயத்தணர 
முடிந்தேத.

தேட்டுத் தேடுமபாறி வழிடயேத் தேடைவிக் வகபாண்டு தேளபதி தமதல நடைந்தேபான். சிறித தூரம் வசன்றைதம் கீதழ 
பபாடறையும் மணலுமபாக இருந்தேனை. அங்தக சலசலவவன்று தேண்ணீர் கசிந்த இனியே ஜேலதேரங்க நபாதேத்தடைன் 
பபாயந்த வகபாண்டிருந்தேத. அதேன் கபாரணமபாக, வருகிறைவர்கள நடைப்பதேற்குக் கல்தூண்கடள நிறுத்தி 
அவற்றின் தமல் வரிடசயேபாக மரப்பலடககடளப் பபாலம் தபபாலப் பிடணத்திருந்தேபார்கள. அதேன் தமல் 
நடைக்கும் தபபாத 'திடும்' 'திடும்' என்றை ஓடச உண்டைபாயிற்று. அத விருந்தினைர் மபாளிடகயில் தேபான் 
படுத்திருந்தே பகுதிக்கு அடியில் இருக்க தவண்டுவமன்று வல்லபாளததேவன் நிடனைத்தேபான். தேபான் 
படுத்திருந்தே இடைத்தில் அந்தே மபாதிரி ஓடச உண்டைபானைதேற்குக் கபாரணம் அந்தேச் சமயேத்தில் சுரங்கத்தக்குள 
அததே மரப் பபாலத்தில் யேபாதரபா நடைந்த வசன்றிருக்கிறைபார்கவளன்று அவனுக்குத் ததேபான்றியேத. 
பறைளியேபாற்றில் நீர் நிடறைந்த பபாயவதேபால் அந்தேச் சுரங்கத்தக்குள நீர் ஊறிக் கசிவு ஏற்பட்டிருக்கிறைவதேன்று 
வதேரிந்த வகபாளள முடிந்தேத.

முன்னைபால் விளக்குடைன் தபபாயக் வகபாண்டிருக்கிறை நபாரபாயேணன் தசந்தேன் தேபான் நடைக்கிறை ஓடசடயேக் 
தகட்டுத் திரும்பிப் பபார்த்தவிடைக் கூடைபாததே என்பதேற்கபாக, மரப்பபாலத்தில் பபாதேங்கடள அழுத்தி 
ஊன்றைபாமல் வமளள நடைந்த வசன்றைபான் வல்லபாளததேவன். கபால் நபாழிடக நடடைக்குப் பின் பூமிக்கு 
அடியிதலதயே கட்டைப்பட்டிருந்தே ஒரு விசபாலமபானை மண்டைபம் தபபான்றை இடைம் அவனுடடையே 
கண்பபார்டவயில் பட்டைத.

அந்தே மண்டைபத்தில் வவளிச்சமபாக இருந்தேத. தபச்சுக் குரல்கள தகட்டைனை. சுரங்கப் பபாடதேயின் முடிவில் 
மண்டைபத்தக்குள நுடழயும் இடைத்தில் சுவதரபாடு சுவரபாகப் பதங்கி நின்று வகபாண்டு பபார்த்தேபான் 
வல்லபாளததேவன்.

அந்தேப் பபாதேபாள மண்டைபத்தின் நபாற்புறைத்த இருண்டை மூடலகளிலும் அம்பபாரம் அம்பபாரமபாகக் குவித்த 
டவக்கப்பட்டிருந்தே வபாளகடளயும் தவல்கடளயும், தகடையேங்கடளயும், ஈட்டிகடளயும் கவசங்கடளயும் 
பபார்த்தே தபபாத அவனுக்குத் திடகப்பு ஏற்பட்டைத.

சற்று முன் அந்தேரங்க மண்டைபத்திலிருந்த அவனுக்கு விடடை வகபாடுத்த அனுப்பியே மகபாமண்டைதலசுவரர் 
இப்தபபாத அந்தேப் பபாதேபாள மண்டைபத்தக்குள நின்று வகபாண்டிருந்தேபார். அவருடடையே திருப்புதேல்வி 
குழல்வமபாழி நபாச்சியேபாரும் இருந்தேபாள. இருட்டில் வகபாளளி ஏந்தி நிற்கும் குட்டடைப் தபயேற் தபபால் 
நபாரபாயேணன் தசந்தேன் தீபத்டதேப் பிடித்தக் வகபாண்டு நின்றைபான். அவர்கள மட்டும் அங்தக அப்தபபாத 
இருந்திருந்தேபால் தேளபதிக்கு ஆச்சரியேம் ஏற்பட்டிருக்கக் கபாரணதம இல்டலதயே!

வடைதிடச மூவரசருக்கும், அரச பபாரத்டதேத் தேபாங்கும் சுடமக்கும் பயேந்த இலங்டகத் தீவுக்கு ஓடி 
விட்டைதேபாக நிடனைக்கப்பட்டை குமபார பபாண்டியேன் இரபாசசிம்மனும் அங்தக அவர்கதளபாடு நிற்பத தபபால் 
தேளபதிக்கு ஒரு பிரடம கண்களில் ஏற்பட்டைத. ஆனைபால் அந்தே பிரடம மறுகணதம நீங்கிவிட்டைத. 
அவனுக்குக் குமபார பபாண்டியேடரப் தபபால் கபாட்சியேளித்த அவன் கண்கடள ஒரு கணம் ஏமபாற்றைத்தக்கு 
உளளபாக்கியேத அந்தே இளம் தறைவியின் ததேபாற்றைம் தேபான். படைகில் வரும் தபபாத தறைவிடயே எங்தகபா 
கண்டிருப்பத தபபால் வந்தே நிடனைவு மனைத்தில் இப்தபபாத உறுதிப்பட்டைத.

"தசந்தேபா! அத என்னை? அந்தே மூடலயில் யேபாதரபா ஒளிந்த நிற்பததபபால் வதேரிகிறைததே? இப்படி விளக்டகக் 
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வகபாண்டு வபா" என்று மகபாமண்டைதலசுவரர் தேளபதி நின்றை மூடலடயேச் சுட்டிக் கபாட்டினைபார்.

உடைதனை தசந்தேன் விளக்தகபாடு வர, மகபாமண்டைதலசுவரர் அவடனைப் பின்பற்றித் தேளபதி நின்று 
வகபாண்டிருந்தே மூடலக்கு தவகமபாக வந்தேபார்.

சுவதரபாரமபாக நின்று வகபாண்டிருந்தே தேளபதிக்கு மூச்தச நின்று விடும் தபபால் இருந்தேத.

----------
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1.13. பகவதி கபாப்பபாற்றினைபாள

தமல் மபாடைத்த நிலபா முற்றைத்தில் எதிர்பபாரபாதே நிகழ்ச்சியேபால் அடரகுடறையேபாக முடிந்தே நபாட்டியேத்தக்குப் 
பின் மகபாரபாணியேபாரும் அவதரபாடு இருந்தே வபண்களும் பரபரப்படடைந்த அந்தேப்புரத்தக்குச் 
வசன்றைபார்களல்லவபா? அதேன் பின் அங்கு நடைந்தே வதேபாடைர்பபானை நிகழ்ச்சிகடளக் கவனிப்தபபாம்.

திடீவரன்று ஏற்பட்டை குழப்பத்தினைபால் சூதவபாதேறியேபாதே அந்தேக் கன்னிப் வபண்களின் மனைத்தில் தேன்டனைப் 
பற்றித் தேவறைபானை எண்ணம் ஏற்பட்டிருக்குதமபா என்று மகபாரபாணி வபானைவன்மபாததேவி கலக்கமுற்றைபார். 
இந்தேப் பரந்தே உலகத்தில் எத்தேடனை வகபாடுடமகடளச் வசயதேபாலும் அவற்றிலிருந்த தேப்பலபாம். களளங் 
கபடைமற்றை நல்ல மனைங்களில் தீடமடயே விடதேத்தேவர்கள எந்தே விதேத்திலும் தேப்ப முடியேபாத. மகபாரபாணி 
வபானைவன்மபாததேவியின் மனைத்தில் எப்தபபாதம் நிரந்தேரமபாக நிடலத்திருக்கக் கூடியே சிந்தேடனையில் இதவும்
ஒன்று.

"குழந்டதேகதள! பகவதி! விலபாசினி! உங்களுடடையே ஆடைல் பபாடைல்கடள இன்னும் சிறித தநரம் 
கபாணவும், தகட்கவும் ஆவலபாயிருந்ததேன். என்னுடடையே எத்தேடனை, எத்தேடனை கவடலகள இருந்தே இடைம் 
வதேரியேபாமல் மடறைந்த விட்டைனை வதேரியுமபா? ஒரு ததேசத்தின் மகபாரபாணியேபாக இருந்த கபாணுகிறை சுகத்டதே 
விடை உங்கடளப் தபபால் இரண்டு வபண்களின் தேபாயேபாக ஒரு சபாதேபாரணக் குடும்பத்தில் 
பிறைந்திருந்ததேனைபானைபால் இன்னும் எவ்வளதவபா சுகத்டதேயும், நிம்மதிடயேயும், கண்டிருப்தபன்" என்று 
கூறினைபார் வபானைவன்மபாததேவி.

"மகபாரபாணியேபாரின் திருவபாயிலிருந்த இத்தேடகயே வபார்த்டதேகடளக் தகட்க தநரிடுவத எங்கள வபரும் 
பபாக்கியேம்! தேபாங்கள சபாதேபாரணக் குடும்பத்தத் தேபாயேபாகப் பிறைந்திருந்தேபால் நபாங்கவளல்லபாம் அஞ்சலி 
வசயயும் மதிப்புக்குரியே பபாண்டிமபாததேவியேபாகத் தேங்கடள அடடைந்திருக்க முடியுமபா?" என்று உபசபாரமபாக 
மறுவமபாழி கூறினைபாள விலபாசினி.

"எங்களுடடையே ஆடைலும், பபாடைலும் எங்தக ஓடிப்தபபாய விடைப் தபபாகின்றைனை? மகபாரபாணியேபாருடடையே 
அன்புக் கட்டைடள எந்தே விநபாடியில் கிடடைத்தேபாலும் ஓடி வந்த ஆடைவும், பபாடைவும் கபாத்திருக்கிதறைபாம். 
கடலகடள அர்ப்பணம் வசயயே தவண்டியே இடைதம இததேபாதனை?" என்று விநயேமபாகக் கூறினைபாள பகவதி.

அவர்கள இருவரும் கூறியேவற்டறைக் தகட்டை வபானைவன்மபாததேவியின் வதேனைத்தில் எத்தேடனைதயேபா 
அர்த்தேங்கடள உளளடைக்கிக் வகபாண்டிருக்கிறை அற்புதேமபானை புன்னைடக ஒன்று மலர்ந்தேத. உலக 
அநுபவங்களின் வபாசடனைடயே அதிகம் நுகர்ந்தேறியேபாதே அந்தே இளம் வபண்களுக்கு மகபாரபாணியின் சிரிப்புப்
புரியேவபா தபபாகிறைத?

"குழந்டதேகதள! இந்தே வயேதில் உங்கடளப் தபபான்றைவர்களுக்கு இப்படித்தேபான் ததேபான்றும். பதேவி, 
படைபாதடைபாபம், இரபாஜேதபபாகம் எல்லபாவற்றைபாலும் கிடடைக்கக்கூடியே ஆடைம்பரம் இடணயேற்றை வபரும் தபறு 
என்று நிடனைப்பீர்கள. ஆனைபால் அவற்றுக்குப் பின்னைபால் மடறைந்திருக்கக்கூடியே தன்பங்கள, ஆசபாபபாசங்கள
எல்லபாம் உங்களுக்குப் புரியேபாதேடவ, விலபாசினி! உன் தேகப்பனைபார் உனைக்குச் சிலப்பதிகபாரம் 
கற்பித்திருப்பபாதர? வதேபால்கபாப்பியேத்டதே அரங்தகற்றியே மபாவபரும் அதேங்தகபாட்டைபாசிரியேரின் வழியில் 
வந்த இன்று தேபாமும் அததே தபர் பூண்டு விளங்கும் உன் தேந்டதே தேமிழ் இலக்கியேக் கடைல். அவரிடைம் 
அதநகமபாக நீ எல்லபா நூல்கடளயும் கற்றுக் வகபாண்டிருப்பபாய. என்னை, நபான் நிடனைப்பத சரிதேபானைபா?"

"ஆமபாம், ததேவி! என் தேந்டதே குழந்டதேப் பருவத்திலிருந்த என்டனை வற்புறுத்தி ஆவதலபாடு 
அவற்டறைவயேல்லபாம் எனைக்குக் கற்பித்திருக்கிறைபார். சிலப்பதிகபாரத்டதேப் பலமுடறை அவரிடைம் பபாடைம் 
தகட்டிருக்கிதறைன். அந்தே முத்தேமிழ்க் கபாவியேம் என் மனைத்டதேக் கவர்ந்தேடதேப் தபபால் தவறு எதவும் 
கவரவில்டல" என்றைபாள விலபாசினி.

"அந்தே மகபா கபாவியேத்தில் ஓர் அருடமயேபானை கட்டைம் எனைக்கு நிடனைவுக்கு வருகிறைத. குழந்தேபாய! 
மதடரயில் கண்ணகிக்கு தேவறிடழத்தே பபாண்டியேன் உயிர் தறைந்தே வசயதிடயேச் சபாத்தேனைபார் என்றை புலவர், 
தசர நபாட்டில் தபரபாற்றைங்கடரப் படுடகயில் வசங்குட்டுவன் வந்த தேங்கியிருக்கும் தபபாத அவனுக்குக் 
கூறுகிறைபார். அந்தே அவலச் வசயதிடயேக் தகட்டை வசங்குட்டுவன் இதேயேத்தில் வபருந்தேன்டமயேபானை 
முடறையில் அநுதேபாபம் சுரக்கிறைத. அந்தே அநுதேபாபத்டதேச் தசரர் வபருதவந்தேனைபானை வசங்குட்டுவன் 
எவ்வளவு நபாகரிகமபாக வவளியிடுகிறைபான், வதேரியுமபா?

'ஆகபா! என்டனைப் தபபால் சக அரசனைபாகியே பபாண்டியேன் ஒரு வபண்ணுக்குத் தேவறைபாக நியேபாயேம் 
வழங்கியேதேற்கு நபாணித் தேன் உயிடரதயே விட்டுவிட்டைபான். அரசபாளுகிறை பரம்படரயில் பிறைப்பத மகத்தேபானை
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அதிர்ஷ்டைம் என்று எத்தேடனை தபர்கள கனைவு கண்டு வகபாண்டிருக்கிறைபார்கள. மடழ வபயயேபாமற் தபபானைபால்,
'அரசன் சரியில்டல; மடழ தேவறிவிட்டைத' என்பபார்கள. மடழ அதிகமபாகப் வபயத வவளளச் தசதேம் 
ஏற்பட்டுவிட்டைபாதலபா அப்தபபாதம், 'அரசன் சரியில்டல' என்பபார்கள. நியேபாயேம் தேவறி ஓர் உயிடரக் 
வகபான்று விட்டைபால் வபரும்பழிடயே அரசன் சுமக்க தநரிடும். ஓர் அரசனுடடையே ததேபாளில் இத்தேடனை 
தன்பச் சுடமகள. அப்படி இருந்தம், அரசபாளும் குடியில் பிறைக்கவில்டலதயே என்று இந்தே அசட்டு 
மனிதேர்கள வீணபாக ஏங்குகிறைபார்கதள!' என்று வசங்குட்டுவன் சபாத்தேனைபாரிடைம் கூறியேதேபாகச் 
சிலப்பதிகபாரத்தில் வருகிறைத."

"ததேவி! இந்தே இடைத்தில் புலவர் வபருந்தேடகயேபானை இளங்தகபாவடிகள வசங்குட்டுவனின் இதேயேப் பண்டப
மிக அருடமயேபாகச் சித்தேரித்திருக்கிறைபார்; உயேர்ந்தே கபாவியேப் பண்புக்கபாகப் பபாரபாட்டுவதேபாக யிருந்தேபால் 
இடதே அல்லவபா பபாரபாட்டை தவண்டும்?"

"வபண்தண, விலபாசினி! உங்கள புகழ்ச்சியும், மகபாரபாணிப் பட்டைமும், இந்தேக் தகபாட்டடை வகபாத்தேளம் 
முதேலியே அரசதபபாக ஆடைம்பரங்களும் எனைக்குச் வசங்குட்டுவன் கூறியே இந்தேக் கருத்டதே 
ஞபாபகப்படுத்தினை."

மகபாரபாணி இவ்வபாறு வசபால்லிக் வகபாண்டிருந்தே தபபாத நந்தேவனைத்தில் ஏற்பட்டை குழப்பத்டதேப் 
பபார்த்தவிட்டு வருவதேற்கபாகப் தபபாயிருந்தே பவழக்கனிவபாயேரும், அதேங்தகபாட்டைபாசிரியேரும் அங்தக 
திரும்பி வந்த தசர்ந்தேனைர்.

"என்னை! வசங்குட்டுவடனைப் பற்றி ஏததேபா தபச்சு நடைக்கிறைபாற் தபபாலிருக்கிறைததே? மகபாரபாணியேபாரின் 
சுவபாரஸ்யேமபானை இலக்கியேச் சம்பபாஷடணயில் நபாங்களும் கலந்த வகபாளளபாமல்லவபா?" என்று சிரித்தக் 
வகபாண்தடை தகட்டைபார் அதேங்தகபாட்டைபாசிரியேர்.

"நபான் எடதேயும் உங்கடளப் தபபால வடக வதேபாடகயேபாக விவரித்தச் வசபால்ல முடியுமபா? அவதேல்லபாம் சரி! 
நந்தேவனைத்திலிருந்ததேபாதனை வருகிறீர்கள? அத என்னை குழப்பம் அங்தக? விவரம் வதேரிந்த வகபாண்டு 
வந்திருப்பீர்கதள! வசபால்லுங்கள. நபாங்களும் வதேரிந்த வகபாளகிதறைபாம்" என்று மகபாரபாணியேபார் 
அதேங்தகபாட்டைபாசிரியேடர தநபாக்கிக் தகட்டைபார். உடைதனை அதேங்தகபாட்டைபாசிரியேர் பக்கத்தில் திரும்பி, 
"பவழக்கனிவபாயேதர! மகபாரபாணியேபாருக்குச் வசபால்லும். நீர் தேபான் இம்மபாதிரி விஷயேத்டதே நன்றைபாக 
வருணித்தச் வசபால்லமுடியும்" என்று தேம் சமீபத்திலிருந்தே பவழக்கனிவபாயேடரத் தூண்டினைபார்.

"கலகத்டதேப் பற்றிச் வசபால்ல நபான் தேபான் சரியேபானை ஆள என்று தீன்மபானித்த விட்டீரபாக்கும். 
பரவபாயில்டல! நபாதனை வசபால்லுகிதறைன்," என்று சிரிப்தபபாடு பீடிடக தபபாட்டுப் தபச்டசத் 
வதேபாடைங்கினைபார் பவழக்கனிவபாயேர்.

"மகபாரபாணி! தகபாட்டடைக்கு வவளியிலிருக்கும் ஏரியிலிருந்த அரண்மடனை நந்தேவனைத்தக்குத் தேண்ணீர் 
வகபாண்டு வரும் கபால்வபாய வழியேபாக யேபாதரபா நந்தேவனைத்தக்குள புகுந்திருக்கிறைபார்கள. அப்படிப் 
புகுந்தேவர்கள யேபார், என்னை தநபாக்கத்ததேபாடு புகுந்தேபார்கள, என்பனைவவல்லபாம் வதேரியேவில்டல. நிலபா 
முற்றைத்தச் சுவடர ஒட்டினைபாற்தபபால் இருக்கும் மகிழ மரக்கிடளயில் வந்தேவர்கள ஏததேபா ஒரு கபாரணத்டதே
உத்ததேசித்த ஏறியிருக்க தவண்டும். அதேனைபால் தேபான் சுடம தேபாங்கபாமல் அந்தேக் கிடள முறிந்திருக்கிறைத."

"இவதேன்னை? எல்லபாம் அநுமபானைம் தேபானைபா? தநரடியேபாக ஒன்றும் பபார்த்தத் வதேரிந்த வகபாண்டு 
வரவில்டலயேபா நீங்கள?" என்று வபானைவன்மபாததேவி குறுக்கிட்டுக் தகட்டைபார்.

"ததேவீ! நபாங்கள என்னை வசயயே முடியும்? வந்தேவர்களில் எவரும் பிடிபடைவில்டல. வீரர்கள அரண்மடனை 
நந்தேவனைத்தில் சல்லடடைக் கண் இடைமும் விடைபாமல் ததேடிப் பபார்த்த விட்டைபார்கள. நந்தேவனைத்த ஈர 
மண்ணிலும், கபால்வபாயக் கடரயில் தேடரயில் பதிந்திருக்கும் அடிச்சுவடுகளிலிருந்தம் ஒருவன் தேனியேபாக 
வரவில்டல என்று வதேரிகிறைத. அடதேத் தேவிர மகிழ மரத்தேடியில் ஒரு குத்தவபாளும், கபால்வபாயக் கடரப் 
படியில் ஒரு தேடலப்பபாடகயும் விழுந்த கிடைந்தேனை. தகபாட்டடை வமயக்கபாப்பபாளர்கள அவற்டறை எடுத்தக் 
வகபாண்டு தபபாயப் பத்திரப்படுத்தி டவத்திருக்கிறைபார்கள. ஒருதவடள இந்தே இரண்டு வபபாருளகடளயும் 
வகபாண்டு வந்தேவர்கடளக் கண்டுபிடிக்க முயேன்றைபால் வவற்றி கிடடைத்தேபாலும் கிடடைக்கும்" என்று 
பவழக்கனிவபாயேர் கூறி முடித்தே தபபாத, தகட்டுக் வகபாண்டிருந்தே வபானைவன்மபாததேவியின் முகத்தில் 
சிரிப்பில் மலர்ச்சி ஒளிர்ந்தேத.

"ஏன் சிரிக்கிறீர்கள?"

"சிரிக்க தவண்டியே கபாரணம் இருந்தேத சிரித்ததேன். பவழக்கனிவபாயேதர! உலகியேல் அறிடவயும், ஞபானைச் 
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வசல்வத்தின் விடளடவயும் வளர்க்கக் கூடியே கபாந்தேளூர் மணியேம்பலத்தின் தேடலவரபாகியே உமக்குக் 
கூடைவபா இதிவலல்லபாம் நம்பிக்டக இருக்கிறைத?"

"இதில் எல்லபாம் என்றைபால்...?"

"தகபாட்டடையின் உயேரமபானை வபரியே சுவர்கள, அடவகடளச் சுற்றிலும் ஆழமபானை அகழி, தபபாதம் 
தபபாதேபாதேற்கு வபாளும், தவலும் சுமந்தே வமயக்கபாவல் வீரர்கள, சீவல்லப மபாறைடனைப் தபபால அவர்களுக்கு 
ஒரு தேடலவன் - எல்லபாம் எனைக்கு தவடிக்டகயேபாகத்தேபான் இருக்கின்றைனை. தகவலம் ஐம்புலச் 
வசங்கற்களபால் உருவபானை நிடலயேற்றை இந்தே உடைற்தகபாட்டடைடயேப் பபாதகபாக்க இவ்வளவு ஏற்பபாடுகளபா? 
எனைக்குச் சிரிப்புத்தேபான் வருகிறைத. மனிதேர்களுக்கு ஆத்மபலம் குடறையும் தபபாத புறைக்கருவிகளின் 
தடணயேபால் கிடடைக்கும் பபாதகபாப்பில் நம்பிக்டக விழுகிறைத. உண்டமயில் இந்தே ஏற்பபாடுகளபால் 
என்னுடடையே ஆத்ம பலத்டதே நலியேச் வசயகிறீர்கள நீங்கள! தகபாட்டடைக்குள திருட்டுத்தேனைமபாக 
நுடழந்தேவர்கள கன்னியேபாகுமரியில் என்டனைக் வகபாடல வசயயே முயேன்று முடியேபாமல் ஏமபாந்த 
தபபானைவர்களபாகதவ இருக்கலபாம். அவர்கடளப் தபபான்றை ஒரு சிலரின் டகயேபால்தேபான் எனைக்குச் சபாவு 
என்றிருக்குமபானைபால் அடதே உங்களபால் தேடுத்தவிடை முடியுமபா?"

"ததேவீ! இன்று மபாடலயிலிருந்த உங்கள தபச்சு பற்றைற்றை விரக்தி நிடலடயேதயே கபாட்டுகிறைத. இவ்வளவு 
நம்பிக்டக இழக்கும்படியேபானை வபருந் தன்பங்கள எடவயும் வரவில்டலதயே?" என்று உருக்கம் நிடறைந்தே 
வதேபானியில் விசபாரித்தேபார் அதேங்தகபாட்டைபாசிரியேர்.

"ஆசிரியேதர! இதவடரயில் வந்தே தன்பங்கள தபபாதேபாதேபா? இன்னும் என்னை வரதவண்டும்?"

"ஒரு தன்பமுமில்டல! நீங்களபாகதவ என்வனைன்னைதவபா நிடனைத்தக் வகபாளகிறீர்கள. குமரித் வதேயவத்தின் 
அருளும் வதேன்பபாண்டி நபாட்டு மக்களின் குடறைவில்லபாதே அன்பும் இருக்கிறைவடர உங்களுக்கு எவரபாலும் 
தகடு சூழ முடியேபாத. தேங்களுடடையே அருமந்தேப் புதேல்வரும் குமபாரபபாண்டியேருமபானை இளவரசர் அருகில் 
இல்டலதயே என்று கவடலப்படைலபாம். நபாடளக் கபாடலயில் நடைக்க இருக்கும் மகபாசடபக் கூட்டைத்தில் 
வசயயேப் தபபாகிறை ஏற்பபாடுகளின் மூலம் அந்தேக் கவடலடயேயும் தபபாக்கிவிடுகிதறைபாம். இளவரசர் 
எங்கிருந்தேபாலும் அவடர உடைதனை அடழத்தக் வகபாண்டு வருவதேற்கு தவண்டியே வசயேல் 
திட்டைங்கவளல்லபாம் நபாடளக் கூட்டைத்தில் உருவபாகிவிடும்" என்றைபார் ஆசிரியேர்.

"அததேபாடு விட்டு விடைமபாட்தடைபாம். இளவரசர் திரும்பி வந்தேதம் உடைனைடியேபாக மகுடைபாபிதஷகத்டதேயும் 
கூடைதவ திருமணத்டதேயும் வசயத முடித்த விட்டைபால் தேபான் மகபாரபாணியேபாருக்குப் பூரணமபாகத் திருப்தி 
ஏற்படும்" என்று பவழக்கனிவபாயேர் கூறியேதபபாத அங்தக அவர்கதளபாடு உட்கபார்ந்திருந்தே விலபாசினியும், 
பகவதியும் தேடல குனிந்த வகபாண்டைனைர். அந்தே இளம் வபண்களின் கன்னைங்களில் ஏன் அந்தேச் சிரிப்பு; 
கண்களில் மின்னும் அந்தே ஒளிக்கு என்னை வபயேர் வசபால்லுவத?

எப்தபபாததேபா, சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னைபால் மதடர அரண்மடனையில் கண்டிருந்தே குமபார பபாண்டியேரின் 
சுந்தேரத் ததேபாற்றைம், அவர்கள நிடனைவில் அப்தபபாத கபாட்சியேளித்திருக்க தவண்டும். வபண்களுக்கு நபாணம்
எவ்வளவு அழகபாக இருக்கிறைத! எத்தேடனைதயேபா சமயேங்களில் எத்தேடனைதயேபா கபாரணங்களுக்கபாகப் 
வபண்களுக்கு நபாணம் ஏற்படுகிறைத. ஆனைபால் ஒதர ஒரு சமயேத்தில் மட்டும் நபாணத்தில் முழுடமயேபானை 
கனிடவக் கபாண முடிகிறைத. திருமணமபாகபாதே இளம் வபண்களுக்கு நடுவில் திருமணத்டதேப் பற்றிப் 
தபசினைபால், உண்டைபாகிறை நபாணம் இருக்கிறைததே அதேற்கு ஈடும் இல்டல, இடணயும் இல்டல.

தமலும் சிறித தநரம் வபானைவன்மபாததேவிக்கு ஆறுதேடல உண்டைபாக்குகிறை விதேத்தில் தபசிக் வகபாண்டிருந்த 
விட்டுப் பவழக்கனிவபாயேரும், அதேங்தகபாட்டைபாசிரியேரும் உறைங்குவதேற்குச் வசன்றைனைர். தபபாகும்தபபாத 
பகவதிடயேயும், விலபாசினிடயேயும் தேனிதயே அடழத்த, "வபண்கதள! இன்று மகபாரபாணியின் மனைநிடல 
சரியில்டல. கசப்பும், விரக்தியும் அடடைந்தே நிடலயில் புண்பட்டு வநபாந்த தபபாயிருக்கிறைபார். எந்தே 
விநபாடியில் அவருக்கு என்னை ததேபான்றுவமன்று ஒன்றும் உறுதியேபாகச் வசபால்வதேற்கில்டல. நீங்கள 
இருவரும் இங்தகதயே மகபாரபாணிதயேபாடு படுத்தக் வகபாளளுங்கள. ஆடைவர்களபாகியே நபாங்கள இவ்வளவு 
நபாழிடகக்கு தமலும் இங்தக அந்தேப்புரப் பகுதியில் நின்று தபசிக் வகபாண்டிருப்பத முடறையேல்ல. கீதழ 
மபாளிடகயில் தபபாயப் படுத்தக் வகபாளகிதறைபாம். நீங்கள இருவரும் மகபாரபாணிடயேக் கவனித்தக் 
வகபாளளுங்கள" என்று கூறி எச்சரித்த விட்டுச் வசன்றைனைர். இரவு நீண்டை தநரம் ஆகிவிட்டைத. 
அந்தேப்புரத்தப் பணிப்வபண்கள தீபங்கடள அடணத்தக் கதேவுகடள ஒவ்வவபான்றைபாக அடடைத்தக் 
வகபாண்டிருந்தேனைர்.

சயேனைக் கிருகங்களின் தூப கலசங்களிலிருந்த கிளம்பியே அகிற்புடகயின் நறுமணம் கபாற்தறைபாடு இடழந்த
எங்கும் பரவிக் வகபாண்டிருந்தேத.
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வபானைவன்மபாததேவியின் பளளியேடறையில் விளக்கு ஒன்று மங்கலபாக எரிந்த வகபாண்டிருந்தேத. அங்கிருந்தே 
மூன்று மஞ்சங்களில் இரண்டில் வகபாடிகள தவண்டு வநளிந்த கிடைப்பத தபபால் பகவதியும், 
விலபாசினியும் படுத்தக் வகபாண்டிருந்தேனைர். நடுவபாக இருந்தே மூன்றைபாவத மஞ்சத்தில் வபானைவன்மபாததேவி 
உட்கபார்ந்தேபடிதயே ஏததேபா சிந்தேடனையில் ஆழ்ந்திருந்தேபார். "ததேவீ! இப்படிதயே விடிகின்றைவடர விழித்தக் 
வகபாண்டு உட்கபார்ந்திருக்கப் தபபாகிறீர்களபா? கடளப்புத்தீர உறைங்கினைபால் என்னை?" என்றைபாள பகவதி.

"தூக்கம் வரவில்டலதயே, குழந்தேபாய! நபான் என்னை வசயதவன்? நீ தூங்கு!" என்று பதில் கூறினைபார் 
மகபாரபாணி. விலபாசினிதயேபா படுத்தே சில வினைபாடிகளுக்குளதளதயே ஆழ்ந்தே உறைக்கத்தில் ஈடுபட்டு 
விட்டைபாள.

பகவதி அதேற்கு தமல் மகபாரபாணிடயே வற்புறுத்தம் உரிடம தேனைக்கு இல்டலவயேன்று கண்கடள 
மூடிக்வகபாண்டு தேடலயேடணயில் சபாயந்தேபாள. நன்றைபாக உறைங்கவுமில்டல. நன்றைபாக விழித்தக் 
வகபாண்டிருக்கவுமில்டல. இரண்டுக்கும் நடுப்பட்டை ஒரு நிடலயில் அவள படுக்டகயில் கிடைந்தேபாள.

உறைக்கத்தக்கும் விழிப்புக்கும் நடுதவ ஒருவடகச் சபாதேபாரண ஓயவில் கிடைந்தே பகவதி சிறித தநரத்தக்குப் 
பின் தேற்வசயேலபாகக் கண் விழித்தேபாள. விழித்தக் வகபாண்டைவள மகபாரபாணிடயேக் கபாணவில்டல. மஞ்சத்தின்
தமல் விரித்திருந்தே விரிப்புகள, திண்டுகள, அடணகள எல்லபாம் அப்படிதயே இருந்தேனை. வபாயிற் கதேவுப் 
பக்கம் திரும்பிப் பபார்த்தேபாள! அத இதலசபாகத் திறைந்திருந்தேத. அதேங்தகபாட்டைபாசிரியேரும், 
பவழக்கனிவபாயேரும் எச்சரித்த விட்டுப் தபபானைத அவளுடடையே நிடனைவில் மின்னைடலப் தபபால் 
ததேபான்றியேத. உடைதனை எழுந்திருந்த கதேடவத் திறைந்திருந்தே வழியேபாகப் பகவதியும் கீதழ இறைங்கினைபாள. 
அந்தே அடறையின் வவளிதயே அந்தேப்புரத்திலிருந்த பிறை இடைங்களுக்குச் வசல்லும் இரண்டு மூன்று வழிகள 
பிரிந்தேனை. படிக்கட்டில் இறைங்கிக் கீதழ வந்தே பகவதி ஒரு கணம் வழிகள பிரியும் இடைத்தில் தேயேங்கி 
நின்றைபாள. அந்தே அர்த்தே ரபாத்திரி தவடளயில் என்னை தநபாக்கத்ததேபாடு, எந்தே வழியில் மகபாரபாணி 
வசன்றிருக்கக் கூடும் என்று அவளபால் ஊகிக்க முடியேவில்டல. 'திடகத்த நின்று வகபாண்டிருப்படதேக் 
கபாட்டிலும் மனைத்தக்குத் ததேபான்றியே ஏதேபாவத ஒரு வழியில் தபபாயப் பபார்க்கலபாதம! நம்முடடையே 
நல்லகபாலமபாக மகபாரபாணியேபாரும் அததே வழியேபாகச் வசன்றிருக்கலபாமல்லவபா?' என்று நிடனைத்தேவளபாய 
தநதர வசல்லும் வழியில் நடைந்தேபாள. தீபங்கவளல்லபாம் அடணக்கப்பட்டிருந்தேதேனைபால் இருள 
சூழ்ந்திருந்தேத. வழி வடளந்த வடளந்த கீழ் தநபாக்கி இறைங்கியேத. அந்தே இருளில் அம்மபாதிரிப் 
பழக்கமில்லபாதே பபாடதேயில் பகவதிடயேத் தேவிர தவறு எந்தேப் வபண்ணபாலும் அவ்வளவு தணிவபாக 
நடைந்த வசன்றிருக்க முடியேபாத. அடதே ஒரு சபாகஸம் என்று தேபான் வசபால்ல தவண்டும்.

கடடைசியேபாக, அவடளக் தகபாட்டடைக்குள ஒரு திறைந்தே வவளியேபானை இடைத்தில் வகபாண்டு தபபாய விட்டைத. 
அந்தே வழி, 'கம்'வமன்று பவழ மல்லிடகப் பூக்களின் மணம் கமழ்ந்தேத.

அத அரண்மடனைப் வபண்கள நீரபாடும் பகுதி. சிறுசிறு குளங்கள. அவற்றில் நிலபா ஒளிடயேயும் 
வபாடனையும் பிரதிபலிக்கும் வதேளிவபானை நீர். குளங்களின் நடுதவ நீரபாழி மண்டைபங்கள. சுற்றிலும் அடைர்ந்தே 
பவழ மல்லிடக மரங்கள. நிலபாத் திகழும் வபானைவவபாளியின் நட்சத்திரங்கவளல்லபாம் அந்தே மரக் 
கிடளயில் வந்த அப்பிக் வகபாண்டைத தபபால் வவண்ணிறை மலர்கள மலர்ந்திருந்தேனை. 'கீ' என்றை ஓடச 
நிடறைந்திருந்தேத. அததேபாடு யேபாதரபா வமல்லியே குரலில் விசும்பி அழுகிறை ஒலி! - பகவதி நபாலபா பக்கமும் 
மிரண்டு பபார்த்தக் வகபாண்தடை அந்தே ஒலி வருகிறை இடைத்டதேக் கண்டுபிடிப்பதேற்கபாகச் சுற்றிச் சுற்றி 
வந்தேபாள; பவழ மல்லிடக மரங்கடளயும் நீரபாழி மண்டைபத்டதேயும் கடைந்த வதேன் தகபாடியில் வந்த 
பபார்த்தேபாள. தகபாட்டடைச் சுவடர ஒட்டினைபாற் தபபாலிருந்தே ஒரு பபாழுங் கிணற்றின் விளிம்பில் மகபாரபாணி 
விரித்தே கூந்தேலும் அழுதே கண்களுமபாக அமர்ந்த வகபாண்டிருந்தேபார். ஓடசப்படைபாமல் பின்புறைமபாக 
வமதவபாக நடைந்த தபபாய மகபாரபாணி வபானைவன்மபாததேவியின் டககடளப் பற்றிக் வகபாண்டைபாள பகவதி.
---------
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1.14. முரட்டுக் கரம்

அன்வறைபாரு நபாள இரவு முன்சிடறை அறைக்தகபாட்டைத்தில் வந்த அண்டைரபாதித்தேனுடைன் வம்பு வசயதே பின் 
அவன் மடனைவியேபால் அவமபானைப்படுத்தேப்பட்டுத் திரும்பியேவர்கள இன்னைபாவரன்படதே தநயேர்கள 
இதேற்குள ஒருவபாறு வதேரிந்த வகபாண்டிருப்பபார்கள.

நபாடகப்பட்டினைத்திலிருந்த புறைப்பட்டு விழிஞத்தில் வந்திறைங்கியே ஒற்றைர்கதள அந்தே ஆட்கள. முன்சிடறை 
அறைக்தகபாட்டைத்தில் தேங்குவதேற்கு இடைம் கிடடைக்கபாமல் திண்டைபாடியே அந்தே இரவுக்குப் பின் அவர்கள 
வதேன்பபாண்டி நபாட்டில் இரண்வடைபாரு நபாட்கடள ஒளிவு மடறைவபாகக் கழித்த விட்டைபார்கள. நபாஞ்சில் 
நபாட்டு அரசபாட்சி நிடலகடளப் பற்றியும் மகபாரபாணி வபானைவன் மபாததேவிடயேப் பற்றியும் எத்தேடனைதயேபா 
வசயதிகடள அறிந்த வகபாண்டைபார்கள. தேபாங்கள அங்தக வந்தே மறுநபாடளக்கு மறுநபாள மகபாரபாணி 
வபபௌர்ணமி தினைத்தேன்று கன்னியேபாகுமரியில் தேரிசனைத்தக்கபாக வரப்தபபாகும் வசயதியும் அவர்களுக்குத் 
வதேரிந்தேத.

தேங்களின் எந்தேக் கபாரியேத்டதே நிடறைதவற்றுவதேற்கபாக வந்தேபார்கதளபா அடதே நிடறைதவற்றுவதேற்கு 
மகபாரபாணியின் கன்னியேபாகுமரி விஜேயேத்டதே பயேன்படுத்திக் வகபாளவவதேன்று தீர்மபானித்தேனைர். அங்தக 
இங்தக தேங்குவதேற்கு இடைம் ததேடைபாமல் தநதர கன்னியேபாகுமரிக்தக தபபாயச் தசர்ந்தவிட்டைனைர். அங்தகயும் 
தேங்குவதேற்குச் சரியேபானை இடைம் கிடடைக்கவில்டல. கடைற்கடரதயேபாரத்தச் தசபாடலகளிலும், 
ததேபாட்டைங்களிலும் தேங்குவடதே மட்டும் யேபாரும் தேடுக்க முன் வரவில்டல.

மகபாரபாணி விஜேயேம் வசயவதேற்கு முன் தினைதம கன்னியேபாகுமரிக்குச் வசன்று விட்டைதேபால் சில 
முன்தனைற்பபாடுகடளச் வசயத வகபாளவதேற்கு அவர்களுக்கு வசதியேபாக இருந்தேத. எங்தக ஒளிந்திருப்பத? 
தேங்கள திட்டைத்டதே எப்படி நிடறைதவற்றுவத? எப்படித் தேப்புவத? என்பத தபபான்றை 
முன்தனைற்பபாடுகடளப் பக்குவமபாகச் வசயத டவத்தக் வகபாண்டு விட்டைனைர், வடைதிடசப் தபரரசரின் அந்தே
ஒற்றைர்கள. இதேன் விடளவபாக ஏற்பட்டை நிகழ்ச்சிகடள கடைந்தே அத்தியேபாயேங்களில் வதேரிந்த வகபாண்டு 
விட்தடைபாம். அந்தே ஒற்றைர்கள எண்ணியேபடிதயேபா, திட்டைமிட்டைபடிதயேபா எதவும் நடைக்கவில்டல. 
கன்னியேபாகுமரியிலிருந்த தேப்பி வருவத பிரம்மப் பிரயேத்தேனைமபாகி விட்டைத அவர்களுக்கு. அன்டறையே 
தினைம் இரண்டு வபரியே அதிர்ச்சிகளுக்கு ஆளபாகிவிட்டைனைர் அவர்கள. ஒன்று அவர்கள மூவரும் 
திட்டைமிட்டு எதிர்பபார்த்திருந்தேபடி குமரிக் தகபாவில் பிரகபாரத்தில் வபானைவன் மபாததேவியின் தமல் தவடல 
எறிந்த வகபால்ல முடியேபாமற் தபபானைத; மற்வறைபான்று இடடையேபாற்று மங்கலம் நம்பியிடைம் வகபாடுக்கப்படை 
தவண்டியே திருமுகதவபாடல, அந்தே ஓடலயில் குறிப்பிட்டிருந்தே நிகழ்ச்சிகடளச் வசயத முடிப்பதேற்கு 
முன்தப தேளபதி வல்லபாளததேவனின் டகயில் சிக்கியேத.

இந்தே இரண்டு எதிர்பபாரபாதே அதிர்ச்சிகளிலிருந்தம் விடுபட்டுத் தேபாங்கள அனுப்பப்பட்டை தநபாக்கத்டதே 
நிடறைதவற்றித் திரும்பவில்டலயேபானைபால் ஆத்திரக்கபாரனைபானை வகபாடும்பபாளூர் மன்னைன் தேங்கள தேடலடயே 
வபாங்கி விடுவபான் என்பத அவர்களுக்கு நன்றைபாகத் வதேரியும். என்னை வசயவத என்று திடகத்தேனைர், அந்தே 
மூன்று ஒற்றைர்களும்.

"முத்தேடரயேபா! ஊருக்குத் திரும்பினை பின் நபாம் உயிதரபாடு இருப்பதம் இல்லபாதேதம் வசபால்லிவிட்டை 
கபாரியேத்டதே முடித்தக் வகபாண்டு தபபாகிதறைபாமபா, இல்டலயேபா என்படதேப் வபபாறுத்திருக்கிறைத. ஆகதவ 
இன்னும் கபாலம் கடைந்த விடைவில்டல. இன்று மீதேமிருக்கும் இந்தே இரபாப்தபபாத முடிந்த, நபாடளப் 
வபபாழுத விடிவதேற்குள நூறு வகபாடலகடளச் வசயயேலபாம். நூறு ஓடலகடள எழுதேலபாம்" - என்றைபான் 
வசம்பியேன் என்னும் ஒற்றைன்.

"எனைக்கு அப்தபபாததே வதேரியும். புன்டனை மரத்தத் ததேபாட்டைத்தில் நபாம் ஆடடைகடளக் கடளந்த 
டவத்தவிட்டுக் கடைலில் நீரபாடிக் வகபாண்டிருந்தே தபபாத அந்தேக் குட்டடைத் தேடியேன் வந்த பபார்த்தேபாதனை; 
அப்தபபாததே ஏததேபா தகபாளபாறு நடைக்கப் தபபாகிறைவதேன்று என்னுடடையே மனைத்தில் குறைளி வசபால்லிவிட்டைத" 
என்றைபான் முத்தேடரயேன்.

"நடைந்தேடதேப் தபசி என்னை ஆகப் தபபாகிறைத? அந்தேக் குடுமிக்கபாரத் தேடியேடனை மறுபடியும் எங்கபாவத கபாண 
தநர்ந்தேபால் உடைதனை வவட்டிப் தபபாடுதவபாம். இப்தபபாத நடைக்க தவண்டியேடதேக் கபாண்தபபாம். வசம்பியேபா! 
உன்னுடடையே தயேபாசடனைடயேச் வசபால். ஏததேபா கூறினைபாதயே?" என்றைபான் இரும்வபபாடறை.

"நபான் வசபால்கிறை வழிடயேக் தகட்டைபால் தேபான் வகபாடும்பபாளூர் மன்னைரின் தகபாபத்தக்கு ஆளபாகிச் சபாகபாமல் 
தேப்ப முடியும். முதேலில் ஒரு தபபாலி ஓடல தேயேபார் வசயயே தவண்டும். தேளபதி நம்மிடைமிருந்த பறித்தக் 
வகபாண்டை ஓடலயில் என்னை எழுதியிருந்தேததேபா, அடதே அப்படிதயே இந்தேப் புத ஓடலயில் எழுதி 
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விடுதவபாம். ஓடலயில் வடைதிடச மூவரசரின் அடடையேபாளச் சின்னைங்கடளயும் எழுத்தேபாணியேபால் வடரந்த 
வகபாளளலபாம். அந்தே ஓடலடயேப் பத்திரமபாக டவத்தக் வகபாண்டு புறைத்தேபாயே நபாட்டுக் தகபாட்டடைக்குப் 
தபபாதவபாம். எப்படி நம்மபால் தகபாட்டடைக்குள நுடழயே முடியும்? எந்தே விதேத்தில் மகபாரபாணிடயே 
வநருங்கிக் வகபாடல வசயயே முடியும் என்படதேவயேல்லபாம் இப்தபபாத நபான் விவரித்தச் வசபால்ல 
முடியேபாத. இந்தே நளளிரவில் தவற்று நபாட்டு ஒற்றைர்களபானை நபாம் தகபாட்டடைக்குள நுடழவதம், 
குறிக்தகபாடள முடித்தக் வகபாளவதம் நம்முடடையே சபாமர்த்தியேத்டதேப் வபபாறுத்திருக்கின்றைனை. இத 
நம்முடடையே கடடைசி விநபாடி முயேற்சிகள" - என்று வசம்பியேன் ஆணித்தேரமபாகக் கூறியே தபபாத மற்றை 
இரண்டு தபர்களும் மறுக்க முடியேவில்டல.

"முதேலில் இப்தபபாத ஓடலக்கும் எழுத்தேபாணிக்கும் எங்தக தபபாவத?"

"ஆ! தபபாவதேற்கு ஓர் இடைம் இருக்கிறைத. எனைக்கு இப்தபபாததேபான் நிடனைவு வருகிறைத. முன்சிடறை 
அறைக்தகபாட்டைத்தக்குப் தபபானைபால் இப்தபபாத ஓடலயும் எழுத்தேபாணியும் தேயேபாரித்த விடைலபாம். அந்தேச் 
சத்திரத்த மணியேக்கபாரன் கணக்வகழுதவதேற்கபாக ஓடல எழுத்தேபாணி நிச்சயேம் டவத்திருப்பபான். அததேபாடு 
அந்தேத் தேடியேனும், அவன் மடனைவியேபானை அந்தேத் தடுக்குக்கபாரியும் அன்று நம்டம 
அவமபானைப்படுத்தினைதேற்குச் சரியேபானைபடி பழிவபாங்கி விடைலபாம்" என்று இரும்வபபாடறை தயேபாசடனை கூறியே 
தபபாத, "பபாரபாட்டுகிதறைன் இரும்வபபாடறை! உன்னுடடையே மண்டடைக்குளதள இவ்வளவு ஞபாபகசக்தி 
ஒளிந்த வகபாண்டிருக்கிறைவதேன்பத எங்களுக்கு இதவடரயில் வதேரியேபாமல் தபபாய விட்டைததே!" என்று 
அவன் முதகில் தேட்டிக் வகபாடுத்தேனைர் வசம்பியேனும் முத்தேடரயேனும்.

இந்தேத் தீர்மபானைத்தக்குப் பின் அவர்கள மூவரும் தவகமபாக முன்சிடறை அறைக்தகபாட்டைத்தக்குப் 
புறைப்பட்டுச் வசன்றைனைர். அப்படிச் வசல்லும் தபபாத எங்கபாவத, யேபாரிடைமபாவத அகப்பட்டுக் வகபாண்டு 
விடை தநரிடுதமபா என்றை பயேத்தினைபால் ஊர்களுக்கும், நகரங்களுக்கும் ஊதடை வசல்லும் நபாட்டுப் புறைத்தச் 
சபாடலகளிதலபா, வழிகளிதலபா வசல்லபாமல் கபாட்டுப் பபாங்கபானை கிடள வழிகளிதல மடறைந்த வசன்றைனைர்.

இந்தே முவரும் இப்படி முன்சிடறை அறைக்தகபாட்டைத்டதே தநபாக்கிச் வசன்று வகபாண்டிருந்தே தநரத்தில் தேபான் 
தேளபதி வல்லபாளததேவன் கன்னியேபாகுமரியில் தேன் வீரர்கதளபாடு இவர்கடளத் ததேடிக் வகபாண்டிருந்தேபான். 
நபாரபாயேணன் தசந்தேன் சுசீந்திரம் தேபாணுமபாலயே விண்ணகரத்தில் மகபாமண்டைதலசுவரடரச் சந்தித்தக் 
கன்னியேபாகுமரியில் நடைந்தே நிகழ்ச்சிகடளக் கூறுவதேற்கபாகக் குதிடரப் பிரயேபாணம் வசயத 
வகபாண்டிருந்தேபான். சுசீந்திரம் தேபாணுமபாலயேம் வபருமபாள தகபாவிலில் தேம்முடடையே வசல்வக் குமபாரி 
குழல்வமபாழியுடைனும் விழிஞத்திலிருந்த அடழத்தக் வகபாண்டு வந்தே இளந்தறைவியுடைனும் நபாரபாயேணன் 
தசந்தேடனையும் அவன் வகபாண்டு வரப்தபபாகும் வசயதிகடளயும் எதிர்பபார்த்தக் கபாத்தக் வகபாண்டிருந்தேபார் 
மகபாமண்டைதலசுவரர். மகபாரபாணி, அதேங்தகபாட்டைபாசிரியேர் முதேலியேவர்கள குமரிக் கடைற்கடரயிலிருந்த 
புறைத்தேபாயே நபாட்டுக் தகபாட்டடைக்குத் திரும்பிக் வகபாண்டிருந்தேனைர்.

முன்சிடறை அறைக்தகபாட்டைத்தில் முதேல் யேபாமம் முடிவதேற்குளதளதயே அன்று அசபாதேபாரணமபானை அடமதி 
நிலவியேத. 'வபபௌர்ணமி' தினைமபாடகயினைபால் சத்திரத்தில் வந்த தேங்கியிருந்தே யேபாத்திரீகர்களில் 
வபரும்பபாதலபார் கன்னியேபாகுமரிக்கும் சுசீந்திரத்தக்குமபாகத் தேரிசனைத்தக்குச் வசன்று விட்டைனைர். யேபாத்திடர 
வந்தேவர்கள வபபௌர்ணமி என்பதேற்கபாக மட்டும் அன்று கன்னியேபாகுமரி வசல்லவில்டல. அன்டறைக்குச் 
வசன்றைபால் உலகமபாததேவியேபாகியே கன்னியேபாகுமரி அம்மனின் தேரிசனைத்ததேபாடு பபாண்டிமபாததேவியேபாகியே 
மகபாரபாணியின் தேரிசனைமும் அங்தகதயே கிடடைக்கும் என்றை வசயதியும் அவர்களுக்குத் வதேரிந்திருந்தேத. 
மகபாரபாணிடயேப் பபார்க்க தவண்டுவமன்றை ஆவலும் கட்டுக் கடைங்கபாமல் இருந்தேதேபால் அவர்கள 
அண்டைரபாதித்தே டவணவடனை வழிகபாட்டியேபாகத் தடணக்கு அடழத்தக் வகபாண்டு கிளம்பினைர்.

சத்திரத்டதேப் பபார்த்தக் வகபாளவதேற்கு தவறு யேபாரபாவத ஆள இருந்தேபால் தகபாடதே நபாச்சியேபாரிடைம் வசபால்லி 
வற்புறுத்தி அவடளயும் தேங்கதளபாடு அடழத்தக் வகபாண்டு தபபாயிருப்பபான் அண்டைரபாதித்தேன். ஆனைபால் 
அதேற்கு வழியில்லபாமல் இருந்தேத நிடலடம. யேபாத்ரீகர்களும், தேபானும் தேரிசனைத்டதே முடித்தக் வகபாண்டு 
திரும்பி வரும்தபபாத சபாப்பிடுவதேற்கு உணவு தேயேபாரித்த டவத்திருக்க தவண்டும். தகபாடதேதயேபா, தேபாதனைபா 
இருந்தேபால் தேபான் அடதே நிடறைதவற்றை முடியும்.

"தகபாடதே! இந்தே யேபாத்ரீகர்கடளவயேல்லபாம் அடழத்தக் வகபாண்டு நீ கன்னியேபாகுமரிக்குப் தபபாயவிட்டு வபா. 
நபான் இங்தக இருந்த ஆக தவண்டியே கபாரியேங்கடளக் கவனித்தக் வகபாளகிதறைன்" என்று அவன் 
அவளிடைம் வசபால்லிப் பபார்த்தேபான். ஆனைபால் அவள அதேற்கு இணங்கவில்டல. அதேற்கு தமல் இன்னும் 
வற்புறுத்தியிருந்தேபால் இணங்கியிருப்பபாதளபா என்னைதவபா? அவன் வற்புறுத்தேவில்டல. தேபாதனை 
யேபாத்ரீகர்கடள அடழத்தக் வகபாண்டு புறைப்பட்டு விட்டைபான்.

"தகபாடதே! யேபாருக்வகன்னை வந்தேவதேன்று நீ பபாட்டுக்குச் சத்திரத்தக் கதேடவ அடடைத்தக் வகபாண்டு 
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தூங்கிவிடைபாததே. நபாங்கள இரண்டைபாவத யேபாமம் முடிவதேற்குள எப்படியும் திரும்பி வந்தவிடுதவபாம். 
வயிற்டறைக் கபாயேப்தபபாட்டு விடைபாததே" என்று தபபாகும் தபபாத சிரித்தக் வகபாண்டு வசபால்லிவிட்டுப் 
தபபானைபான் அண்டைரபாதித்தேன்.

தகபாடதேயின் கணவனும், சத்திரத்தில் தேங்கியிருந்தேவர்களும் மபாடலயிதலதயே புறைப்பட்டுச் 
வசன்றுவிட்டைபார்கள. ஒதர சமயேத்தில் ஆயிரக்கணக்கபானை மக்கள தேங்க முடியும் அளவுக்குப் வபரும் 
பரப்புளள அந்தேச் சத்திரத்தில் இப்தபபாத மூன்தறை மூன்று வபண்கள மட்டும் தேனித்திருந்தேனைர். சத்திரத்த 
மடடைப்பளளிகளில் சடமயேல் தவடல வசயயும் இரண்டு பணிப்வபண்கள தேவிரக் தகபாடதே நபாச்சியேபார் 
ஒருத்தி ஆக வமபாத்தேம் மூன்று தபர்கள தேபான். பணிப்வபண்கள இரவுச் சபாப்பபாட்டுக்கபாக அடுப்பு மூட்டிச் 
சடமயேல் தவடலயில் ஈடுபட்டிருந்தேனைர். தகபாடதே நபாச்சியேபார் சடமயேலுக்கு தவண்டியே படித்தேரப் 
வபபாருளகடள உக்கிரபாணத்தக் கட்டைடள அடறையிலிருந்த எடுத்தக் வகபாடுத்த விட்டு தமற்பபார்த்தக் 
வகபாண்டிருந்தேபாள. சடமயேல் தவடலயில் ஈடுபட்டிருந்தே பணிப்வபண்கள இரண்டு தபரும் தகபாடதேயின் 
நடகச்சுடவயில் ஈடுபட்டு அடிக்கடி குலுங்கக் குலுங்கச் சிரித்தேபார்கள. முன்சிடறை அறைக்தகபாட்டைத்தில் 
தேங்குபவர்களுக்குச் சுடவயேபானை வசதிகள இரண்டு. ஒன்று: அங்தக வருதவபாடர உபசரிக்க 
விருந்ததேபாம்புகிறை முடறை. இரண்டைபாவத: அந்தே அறைக்தகபாட்டைத்டதே நிர்வபாகம் வசயயும் அண்டைரபாதித்தேன் - 
தகபாடதே - இந்தேத் தேம்பதியின் நடகச்சுடவ நிடறைந்தே சரளமபானை தவடிக்டகப் தபச்சு.

அதவும் தகபாடதே தபசத் வதேபாடைங்கிவிட்டைபால் ஒதர வகபாண்டைபாட்டைம் தேபான். மடடைப்பளளியில் தவடல 
பபார்க்கும் பணிப் வபண்கள தேங்கள டகக் கபாரியேங்கடளவயேல்லபாம் மறைந்த தகட்டுக் வகபாண்தடை 
இருப்பபார்கள. ஒரு முடறை தகபாடதேயின் நடகச்சுடவப் தபச்சு வவளளத்தில் மூழ்கியிருந்தே 
பணிப்வபண்கள ஒரு வபரியே விபரீதேமபானை கபாரியேத்டதேதயே வசயத விட்டைபார்கள. அதேபாவத சர்க்கடரப் 
வபபாங்கலில் தபபாடைதவண்டியே வவல்லத்டதேப் புளிக் குழம்பிலும் புளிக்குழம்பில் தபபாடை தவண்டியே 
உப்பு, கபாரம் முதேலியேவற்டறைச் சர்க்கடரப் வபபாங்கலிலும் தபபாட்டுச் சடமயேல் வசயத டவத்த 
விட்டைபார்கள. அதேன் விடளவபாக அன்டறைக்குச் சத்திரத்தில் சபாப்பிடை உட்கபார்ந்தே அத்தேடனை தபரும் 
அவதிப்பட்டைனைர். "இந்தேபா, தகபாடதே! இனிதமல் மடடைப்பளளியில் தவடல நடைந்த வகபாண்டிருக்கும் 
தபபாத பணிப்வபண்களிடைம் தபபாய தபச்சுக் வகபாடுத்தேபாதயேபா வதேரியும் தசதி!" என்று அன்டறைக்கு 
அவடளக் கடுடமயேபாகவும் தவடிக்டகயேபாகவும் எச்சரித்த டவத்தேபான் அண்டைரபாதித்தே டவணவன்.

இதேனைபால் பணிப்வபண்கள தகபாடதேதயேபாடு தபசிக் வகபாண்தடை மடடைப்பளளி கபாரியேங்கடளக் கவனிக்க 
தநர்ந்தேபால் உஷபாரபாக தவடல வசயவத வழக்கம். தகபாடதே ஏததேபா தபச ஆரம்பித்தேதம், "அம்மணீ! தேயேவு 
வசயத இப்தபபாத நிறுத்திக் வகபாளளுங்கள. நபாங்கள மடடைப்பளளி தவடலகடள முடித்தவிட்டு 
வருகிறைவடர வபபாறுத்தக் வகபாளளுங்கள" என்றைபார்கள.

"சரிதேபான்! நீங்கள தவடலடயேக் கவனியுங்கள. நபான் தபபாயச் சத்திரத்தின் அந்தி விளக்குகடள 
ஏற்றுகிதறைன். இருட்டுகிறை சமயேமபாகிவிட்டைத" என்று கூறிவிட்டு மடடைப்பளளியிலிருந்த வவளியில் 
வந்தேபாள தகபாடதே நபாச்சியேபார்.

தீபங்கடள ஏற்றியே பின் வபாசற்புறைத்தக்கு அருகில் உள பக்கமபாக இருந்தே சத்திரத்தக் குறைட்டில் 
உட்கபார்ந்த ஓடலச் சுவடிடயே எடுத்த அன்டறையேப் படித்தேரக் கணக்கு விவரங்கடள அதில் 
எழுதிடைலபானைபாள. அவளுடடையே கணவன் அன்றைபாடைம் வசயயே தவண்டியே வழக்கமபானை தவடல அத. 
அன்று அவன் வவளிதயே வசன்றிருந்தேதேபால், தேபான் வகபாடுத்திருந்தே படித்தேரத்தக்குத் தேபாதனை கணக்கு 
எழுதினைபாள.

அடிக்கடி எழுதிப் பழக்கப்படைபாதே அவள டக எழுத்தேபாணிடயேப் பிடித்த ஒவ்வவபாரு எழுத்தேபாக ஓடலயில் 
எழுதிக் வகபாண்டிருந்தேத. ஏததேபா தகட்பதேற்கபாக அப்தபபாத அங்கு வந்தே மடடைப்பளளிப் பணிப்வபண், 
"என்னை அம்மபா! ஓடலயில் ஏதேபாவத சித்திரம் வடரகிறீர்களபா? இவ்வளவு வமதவபாக எழுதிக் 
வகபாண்டிருக்கிறீர்கதள?" என்று விடளயேபாட்டைபாகச் சிரித்தக் வகபாண்தடை வசபால்லிவிட்டுப் தபபானைபாள.

"சரி! சரி! தபபாயக் கபாரியேத்டதேச் வசய. நபான் எழுதி விட்டு வருகிதறைன்" என்று அவளுக்குப் பதில் 
வசபால்லிவிட்டு தமலும் குனிந்த வகபாண்தடை எழுதேலபானைபாள தகபாடதே.

பக்கத்தில் கபாலடி ஓடச தகட்டைத. பணிப்வபண்கள தேபாம் ஏதேபாவத தகட்டுப் தபபாக வந்திருப்பபார்கள 
என்று தேடல நிமிரபாமல் எழுதிக் வகபாண்தடையிருந்தேபாள அவள.

குபீவரன்று விளக்டக தநபாக்கி வபாயேபால் ஊதம் கபாற்தறைபாடச. விளக்கு உடைதனை அடணந்தேத. "சீ! 
இவதேன்னைடி உங்களுக்கு இந்தேத் திமிர்? எத விடளயேபாடுகிறை தநரம் என்று உங்களுக்குத் வதேரியேபாதேபா?" 
என்று வசபால்லிக் வகபாண்தடை தேடல நிமிர்ந்தே தகபாடதே எதிதர தேனைக்கு முன் இருட்டில் நின்றைவர்கடளப் 
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பபார்த்த 'வீல்' என்று அலறுவதேற்கு வபாடயேத் திறைந்தேபாள. ஆனைபால் அவளுடடையே வபாயிலிருந்த அலறைல் 
வவளி வருவதேற்குள வலிடம வபாயந்தே முரட்டுக் கரம் ஒன்று அவள வபாயில் தணிடயேத் திணித்தேத. 
எவ்வளதவபா முயேன்றும் ஒரு சிறு முனைகல் கூடை அவள வபாயிலிருந்த வவளிப்படை இயேலபாமற் 
தபபாயவிட்டைத. இன்வனைபாரு முரட்டுக் டக அவள டகயிலிருந்த ஓடலடயேயும் எழுத்தேபாணிடயேயும் 
பறித்தக் வகபாண்டைத. தகபாடதே டக கபால்கடள உடதேத்தக் வகபாண்டு திமிறினைபாள. அவள முகத்தக்கு மிக 
அருகில் இருளில் ஒரு மின்னைல் மின்னியேத. தகபாடதே மூச்சுத் திணறிப் பிதங்கும் விழிகளபால் பபார்த்தேபாள. 
பபார்டவ கூசியேத. அத மின்னைலல்ல. ஒரு கத்தி! மறு விநபாடி அந்தேப் வபண் மூர்ச்டசயேபாகித் தவண்டு 
விழுந்தேபாள.
---------
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1.15. தேளபதிக்குப் புரியேபாதேத!

நபாரபாயேணன் தசந்தேனும், மகபாமண்டைதலசுவரரும் விளக்தகபாடு தேபான் நின்று வகபாண்டிருந்தே பக்கமபாகத் 
திரும்பியே தபபாத, 'ஐதயேபா இப்தபபாத இங்தக இவர்கள பபார்ப்படதேக் கபாட்டிலும் இந்தேச் சுரங்கத்தக் 
கற்பபாடறைகள தமலிருந்த வமபாத்தேமபாக இடிந்த விழுந்த என்டனை இப்படிதயே அமுக்கி விட்டைபாலும் 
பரவபாயில்டலதயே! அகப்பட்டுக் வகபாண்டைபால் மகபாமண்டைதலசுவரர் என்டனைப் பற்றி எவ்வளவு 
தகவலமபாக நிடனைப்பபார்? நபான் தேபான் அவர் முகத்தில் எப்படி விழிப்தபன்? எதேற்கபாக எந்தே விதேத்தில் 
இந்தேச் சுரங்கப் பபாடதேக்குள இறைங்க தநர்ந்தேவதேன்று சமபாதேபானைம் வசபால்லிச் சமபாளிப்தபன்? நபான் என்னை 
வசபான்னைபால்தேபான் என்னை? நம்பவபா தபபாகிறைபார்கள?' என்று இப்படி எத்தேடனை எத்தேடனை எண்ணங்கள 
தேளபதி வல்லபாளததேவனின் மனைத்தில் ததேபான்றினை வதேரியுமபா?

இவ்வளவு தூரத்தக்கு அவர்கள வநருங்கி வந்த விட்டை பின் தேப்ப முடியுவமன்றை நம்பிக்டகதயே 
வசத்தவிட்டைத அவன் மனைத்தில். அந்தே நிடலயிலும் மனிதேனுக்கு இயேற்டகயேபாக ஏற்படுகின்றை தேற்கபாப்பு 
உணர்ச்சிடயேயும், பயேத்தின் தூண்டுதேலும் தேருகின்றை சுயேபலமும் அவடனைக் டகவிட்டு விடைவில்டல.

தேன்டனையேறியேபாமதல வமல்ல வமல்லப் பின்னுக்கு நகர்ந்த வகபாண்டிருந்தேபான் அவன். பத்தப் 
பன்னிரண்டு பபாகதூரம் பின்னுக்கு நகர்ந்தே பின் ஒரு பபாடறை இடுக்கில் வல்லபாளததேவன் ஒட்டிப் பதங்கிக்
வகபாண்டைபான்.

சுரங்கப் பபாடதே திருப்பத்தக்கு வந்தேததம நபாரபாயேணன் தசந்தேனும் மகபாமண்டைதலசுவரரும் 
நின்றுவிட்டைனைர். "இந்தே இடைத்தில்தேபான் யேபாதரபா நிற்பத தபபாலத் வதேரிந்தேத. இப்தபபாத பபார்த்தேபால் 
ஒருவடரயும் கபாதணபாம். ஒரு தவடள என் கண்களுக்கு மட்டுதம வதேரிந்தே வவறும் பிரடமதயேபா?" 
என்றைபார் இடடையேபாற்றுமங்கலம் நம்பி.

"சுவபாமி! அப்படி நம்டமத் தேவிர தவற்றைவர் எவரும் இந்தே மபாளிடகயில் நுடழந்திருக்க வழியில்டல!" 
என்று நபாரபாயேணன் தசந்தேன் அவருக்குப் பதில் கூறினைபான்.

"எனைக்வகபாரு சந்ததேகம் தசந்தேபா! தேளபதி வல்லபாளததேவடனை விருந்தினைர் மபாளிடகக்குக் வகபாண்டு தபபாய 
தேங்கச் வசயதேபாதயே? அவன் நீ அங்கிருக்கும் தபபாததே படுத்த உறைங்கத் வதேபாடைங்கி விட்டைபாதனைபா? அல்லத 
விழித்தக் வகபாண்டு உட்கபார்ந்திருந்தேபாதனைபா?" என்று இருந்தேபாற் தபபாலிருந்த எடதேதயேபா நிடனைத்தக் 
வகபாண்டு தகட்பவர் தபபால் தகட்டைபார் இடடையேபாற்றுமங்கலம் நம்பி.

"சுவபாமி! தேளபதி வல்லபாளததேவடனைப் பற்றி நீங்கள சிறிதம் சந்ததேகப்படை தவண்டைபாம். அவர் 
இந்தநரத்தில் விருந்த மபாளிடகயில் சுகமபாகக் குறைட்டடை விட்டுத் தூங்கிக் வகபாண்டிருப்பபார்!" என்று 
நபாரபாயேணன் தசந்தேன் பதில் கூறியே தபபாத மடறைவபாகப் பதங்கியேபடி அவர்களுக்குள நிகழ்ந்தே 
உடரயேபாடைடலக் தகட்டுக் வகபாண்டிருந்தே தேளபதிக்குச் சிரிப்புப் வபபாங்கிக் வகபாண்டு வந்தேத.

"சரி அப்படியேபானைபால் இங்தக தேளபதி வந்த நிற்பத தபபால் என் கண்களுக்குத் வதேன்பட்டை ததேபாற்றைம் 
வவறும் பிரடமயேபாகத்தேபான் இருக்கும். வீண் மனைச் சந்ததேகத்தேபால் ஏற்பட்டை நிழல் உருவம் தேபான். 
அப்படிதயே இங்தக ஆள வந்திருந்தேபாலும் அதேற்குள நம் கண்களில் மண்டணத் தூவிவிட்டு எங்தக 
ஓடியிருக்க முடியும்?" என்று கூறிவிட்டு அவடனையும் அடழத்தக் வகபாண்டு திரும்பி நடைந்தேபார் 
மகபாமண்டைதலசுவரரபானை இடடையேபாற்றுமங்கலம் நம்பி.

அவர்கள அந்தேச் சுரங்கப் பபாடதேயின் திருப்பத்திலிருந்த திரும்பி முன்பு நின்று வகபாண்டிருந்தே அந்தே 
இடைத்தக்குப் தபபானை தபபாததேபான் அசுர தவகத்தில் அடித்தக் வகபாண்டிருந்தே தேளபதியின் வநஞ்சு சுபபாவ 
நிடலக்கு வந்தேத. 'இந்தே நபாரபாயேணன் தசந்தேன் நீடூழி வபாழ்க! நபான் குறைட்டடை விட்டுத் தூங்கிக் 
வகபாண்டிருப்பதேபாக இவன் மட்டும் வசபால்லியிரபாவிட்டைபால் மகபாமண்டைதலசுவரரின் சந்ததேகம் இதலசில் 
அவடர விட்டு நீங்கியிருக்கபாத. சுரங்கப் பபாடதே முழுவதம் விளக்தகபாடு ததேடி என்டனைக் கண்டிருப்பபார்!'
என்று தேனைக்குள எண்ணிக் வகபாண்டைபான்.

இப்படி மகிழ்ந்த வபருடமப்பட்டுக் வகபாண்டிருக்கும் தபபாததே இன்வனைபாரு சந்ததேகமும் பீதியும் அவன் 
மனைத்தில் கிளம்பி அவடனைப் பயேமுறுத்தேத் வதேபாடைங்கிவிட்டைனை. 'இடடையேபாற்றுமங்கலம் நம்பி 
முதேலியேவர்கள இந்தேப் பபாதேபாள மண்டைபத்திலிருந்த தமதல ஏறிப் தபபாவதேற்கு நீ நின்று வகபாண்டிருக்கும் 
இததே வழியேபாகத்தேபாதனை திரும்பி வருவபார்கள! அப்தபபாத என்னை வசயவபாய? அதேற்குள நீ வந்தே வழிதயே 
திரும்பி தமதல தபபாகபாவிட்டைபால் நிச்சயேமபாக அவர்கள உன்டனைப் பபார்த்தவிடைப் தபபாகிறைபார்கள. நீ 
அவர்களிடைம் நிச்சயேம் அகப்பட்டுக் வகபாளளத்தேபான் தபபாகிறைபாய' என்று தேளபதி வல்லபாளததேவனுடடையே 
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உள மனைம் அவடனை எச்சரித்தேத.

'அடைபாடைபா! இதவடர இந்தே தயேபாசடனைதயே நமக்கு ஏற்படைவில்டலதயே. நபான் நின்று வகபாண்டிருக்கும் 
இடைத்தக்கு அவர்கள திரும்பி வருவதேற்குள நபான் தமதல ஏறிப் தபபாயவிடை தவண்டும்' என்று 
எண்ணியேவனைபாயப் பதங்கிக் வகபாண்டிருந்தே இடைத்திலிருந்த வமல்ல எழுந்தேபான் தேளபதி 
வல்லபாளததேவன்.

அவன் அப்படி எழுந்திருந்த திரும்புவதேற்குத் தேயேபாரபானை நிடலயில், கடடைசி முடறையேபாக அவனுடடையே 
விழிகள பபாதேபாள மண்டைபத்தப் பக்கமபாகத் திரும்பிப் பபார்த்தேனை. அப்தபபாத சிறித தநரத்தக்கு முன் தேன் 
மனைம் எண்ணியேதேற்கு மபாறைபாக அவர்கள தவதறைபார் புதப் பபாடதே வழிதயே தமதல ஏறிச் வசன்று 
வகபாண்டிருப்படதே அவன் கண்டைபான்.

அவன் நின்று வகபாண்டிருந்தே இடைம் பபாதேபாள மண்டைபத்தின் கிழக்குக் தகபாடி மூடல. அந்தே மூடலயின் 
தமதல பளிங்கு தமடடையில் திருமகள சிடலக்கருதக வகபாண்டு தபபாய விடும் சுரங்கப்பபாடதே 
ஆரம்பமபாகிறைத.

மறுபக்கம் தமற்குக் தகபாடி மூடலயில் அததே தபபால் ஒரு படிக்கட்டு சரிவபாக தமதல தநபாக்கி ஏறிச் 
வசன்றைத. அந்தேப் படியில் நபாரபாயேணன் தசந்தேன் தீபத்டதேப் பிடித்தக் வகபாண்டு முன்னைபால் வசல்ல, 
அவனுக்குப் பின் இடடையேபாற்று மங்கலம் நம்பி, குமபார பபாண்டியேர் தபபால் அவன் கண்களுக்குப் 
பிரடமயேளித்தே தறைவி, அவருக்கு அருகில் சிரித்தப் தபசிக் வகபாண்டு வசல்லும் குழல்வமபாழி - ஆக 
நபால்வரும் தமதல ஏறிச் வசன்று வகபாண்டிருப்படதேத் தேளபதி வல்லபாளததேவன் பபார்த்தேபான்.

தமல் தகபாடியிலிருந்த உயேரச் வசபால்லும் அந்தேப் படிக்கட்டு வழி எங்தக வகபாண்டு தபபாய 
விடுவதேபாயிருக்கும் என்று அவனைபால் தீர்மபானிக்க முடியேவில்டல. அந்தே ஒரு கணத்தில் அவனுடடையே 
மனைம் முழுவதம் நிடறைந்திருந்தே ஆவல் ஒன்தறை ஒன்றுதேபான். அங்குளள மர்மங்கடளயும் 
இரகசியேங்கடளயும் ஒதரயேடியேபாகப் புரிந்த வகபாண்டு விடை தவண்டுவமன்றை ஆடசதேபான் அத.

அவர்கள கண்பபார்டவக்கு மடறைகின்றை வடரயில் வபபாறுத்திருந்தவிட்டு அடைக்க முடியேபாதே ஆடசயுடைன் 
பபாதேபாள மண்டைபத்தக்குள அடிவயேடுத்த டவத்தேபான் அவன். ஆனைபால் அவன் நிடனைத்தேபடி அப்தபபாத 
அங்தக எடதேயும் பபார்க்க முடியேவில்டல. அங்தக இருந்தே ஒதர ஒரு தீபத்டதேயும் நபாரபாயேணன் தசந்தேன் 
தபபாகும் தபபாத தமதல எடுத்தக் வகபாண்டு தபபாய விட்டைதேனைபால் மண்டைபம், அதிலிருந்த கிழக்தகயும் 
தமற்தகயும் வசல்லும் வழிகள யேபாவும் படழயேபடி பயேங்கர அந்தேகபாரப் தபபார்டவயில் 
மூழ்கிவிட்டிருந்தேனை.

'இந்தே மகபாமண்டைதலசுவரர் மபாளிடகயில் வந்த என்னுடடையே மூடளதயே குழம்பிப் தபபாயவிட்டைதேபா? 
முன் தயேபாசடனைதயேபா, விடளதவபா வதேரியேபாமதல ஒவ்வவபாரு கபாரியேத்டதேயும் வசயத வகபாண்டு 
தபபாகிதறைதனை! பிளடளயேபார் பிடிக்கப் தபபாயக் குரங்கபாக அல்லவபா முடிந்த விட்டைத? வவளிதயேறுவதேற்கு 
வழிகூடைத் வதேரியேபாதே டமயிருட்டில் இந்தே மண்டைபத்தக்குள நுடழந்த மபாட்டிக் வகபாண்தடைதனை' என்றை 
மனைத்தேவிப்புடைன் இருட்டடைத் தழபாவினைபான் வல்லபாளததேவன்.

ஒருமுடறை அங்தக குவிந்திருந்தே தகடையேங்களின் குவியேலில் தமபாதி நிடல குடலந்த தேடுமபாறினைபான் 
அவன். அப்தபபாத நூறு வவண்கலக் கடடைகளில் ஆயிரமபாயிரம் மதே யேபாடனைகள புகுந்த அமளி வசயதேபாற் 
தபபான்றை அவ்வளவு ஒலியும் எதிவரபாலியும் அங்தக உண்டைபாயினை. தேளபதி நடுங்கிப் தபபானைபான். 
இவ்வளவு வபரியே ஓடச தமதல இருப்பவர்களுக்குக் தகட்கபாமலபா தபபாகும்? அவன் மனைக்கண்களுக்கு 
முன்னைபால் அவனைபாகதவ ஒரு கபாட்சிடயேக் கற்படனை வசயத வகபாண்டு பபார்த்தேபான்.

அந்தே ஓடசடயேக் தகட்டு நபாரபாயேணன் தசந்தேனும் எமகிங்கரர்கடளப் தபபான்றை நபாடலந்த வீரர்களும் 
டகயில் உருவியே வபாளகதளபாடு சுரங்கத்தக்குள இறைங்கி ஒடிவருகிறைபார்கள. அவர்கடளப் பபார்த்தேதம், 
'ஐதயேபா! நபான் ஒரு குற்றைமும் வசயயேவில்டல. வதேரியேபாமல் இதேற்குள இறைங்கி வந்த விட்தடைன். தேயேவு 
வசயத இத மகபாமண்டைதலசுவரருக்குத் வதேரியே தவண்டைபாம்!' என்று நபாரபாயேணன் தசந்தேனின் டககடளப் 
பிடித்தக் வகபாண்டு அபயேக் குரலில் வகஞ்சுகிறைபான் அவன்.

குட்டடைக் கரும் தபய தபபால் குரூரமபாகத் தேன் வபரியே கண்கடள விழித்தப் பபார்க்கும் நபாரபாயேணன் 
தசந்தேன், 'அவதேல்லபாம் முடியேபாத! தேளபதியேபாயிருந்தேபால் என்னை? யேபாரபாயிருந்தேபால் என்னை? உரிடமகடளத் 
தேவறைபாகப் பயேன்படுத்திக் வகபாண்டைவர்கடள அவர்கள யேபாரபாக இருந்தேபாலும் சரி, இங்கிருந்த உயிதரபாடு 
தேப்ப விடுகிறை வழக்கம் எங்கள மகபாமண்டைதலசுவரரிடைம் கிடடையேதவ கிடடையேபாத!' என்று 
நிர்த்தேபாட்சண்யேமபானை கடுடம நிடறைந்தே குரலில் பதில் வசபால்லுகிறைபான். இந்தேக் கற்படனைடயே நிடனைக்கும் 
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தபபாததே பயேமபாக இருந்தேத தேளபதிக்கு.

அந்தேப் பபாதேபாள மண்டைபத்தில் ஊசி நுனி இடைமும் விடைபாமல் சுற்றிப் பபார்த்த எல்லபா மர்மங்கடளயும் 
வதேரிந்த வகபாண்டு விடை தவண்டுவமன்று அவன் மனைத்தில் வபபாங்கி எழுந்தே ஆவல் இப்தபபாத இருந்தே 
இடைம் வதேரியேபாமல் வற்றிப் தபபாயவிட்டைத.

ஆனைபால் என்னை தரதிர்ஷ்டைம்? அந்தே வழியின் படிக்கட்டு இருந்தே திடச புரியேபாமல் 
மண்டைபத்தக்குளதளதயே சுற்றிச் சுற்றி வந்த வகபாண்டிருந்தேபான் அவன். 'சரி! விடிகிறை வடர இப்படிதயே 
சுற்றி அடலக்கழிந்த வகபாண்டிருக்க தவண்டியேததேபான்! விடிந்தேபால் மட்டும் என்னை? இதேற்குள 
வவளிச்சமபா வரப்தபபாகிறைத. இதேற்குள பகலபானைபாலும், இரவபானைபாலும் ஒதர மபாதிரிதேபான் இருக்கப் 
தபபாகிறைத' - என்று எண்ணிப் பரிதேவிப்பின் எல்டலக்கு அவன் மனைம் வந்தவிட்டை தபபாத அந்தே வழி 
அவன் கபால்களில் இடைறியேத. 'அப்பபா! பிடழத்ததேபாம்!' என்று எண்ணி தமதல ஏறிச் வசன்றைபான்.

அந்தேச் சுரங்கப் பபாடதேயில் தேவித்தத் தேடுமபாறி இறுதியேபாக வசந்தே மண்டைபத்தத் ததேபாட்டைத்திலுளள 
இடிபபாடைடடைந்தே தகபாவிலுக்குள வந்த நின்றைபான். அந்தே வழி அவடனை அங்தகதேபான் வகபாண்டு வந்த 
விட்டைத.

தேனைக்கு முன்னைபால் மகபாமண்டைதலசுவரர், தசந்தேன் ஆகிதயேபார் ஏறி வந்தே வழி அததேபானைபா? அல்லத 
அவர்கள ஏறிச் வசன்றை வழி தவவறைபான்றைபா? என்று சந்ததேகமபாயிருந்தேத அவனுக்கு. அங்கு நின்று 
சிந்தேடனையில் லயித்தத் தேடுமபாறியேத அவன் உளளம்.

'எதேற்கபாக இந்தே ஏற்பபாடுகள? இவ்வளவு மடறைவபாக ஆயுதேங்கடளயும் தபபார்க்கருவிகடளயும் 
மகபாமண்டைதலசுவரர் தசகரித்த டவக்க தவண்டியே அவசியேம் என்னை? வதேன்பபாண்டி நபாட்டுக் கூற்றைத் 
தேடலவர்களுக்கும், படடைகளுக்கும் வபபாறுப்பபாளியேபாக இருக்கும் எனைக்கும், மகபாரபாணியேபாடரப் தபபான்று 
நபாட்டின் உரிடமடயேச் வசபாந்தேமபாகக் வகபாண்டிருப்பவருக்கும் வதேரியேபாமல் இவ்வளவு மடறைவபானை 
கபாரியேங்கடள எந்தே ஒரு அந்தேரங்க தநபாக்கத்தடைன் இவர் வசயத வகபாண்டிருக்க முடியும்? இடவதேபான் 
தபபாகட்டும்! இவற்றுக்கபாகவவல்லபாம் கூடை இந்தே மனிதேடர மகபாரபாணி வபானைவன்மபாததேவியேபாரின் 
வபருந்தேன்டம மிகுந்தே உளளம் மன்னித்த விடுவதேற்கு தேயேங்கபாத.

'ஆனைபால் மகபாரபாணியேபாரின் உயிருக்குயிரபானை புதேல்வரபாகவும் எதிர்கபாலத்தில் முடிசூடி இந்தே நபாட்டடை 
ஆளதவண்டியேவரபாகவும் இருக்கும் குமபார பபாண்டியேர் ஈழத் தீவுக்குள ஓடிவிட்டைதேபாகப் வபபாயச் 
வசயதிடயேப் பரவவிட்டு அடதேத் தேபாமும் நம்புவத தபபால் நடித்தக் வகபாண்டிருக்கும் இந்தே மனிதேர் அததே 
இளவரசடரப் தபபால் ததேபான்றும் ஒரு தறைவிடயே உலகத்தக்குத் வதேரியேபாமல் தேம்முடைன் டவத்திருக்கும் 
மர்மம் என்னை? தறைவி மகபாமண்டைதலசுவரருக்குக் கட்டுப்பட்டு விருப்பத்ததேபாடு இங்தக 
தேங்கியிருக்கிறைபாரபா? அல்லத பயேந்தே சுபபாவமுடடையேவரபாக இருந்த பயேமுறுத்திச் சிடறைப்படுத்தி 
டவத்திருப்பத தபபால் இவர் தேம்முடடையே வசந்தே மண்டைபத்திலும் பபாதேபாள மண்டைபத்திலும் அடடைத்த 
வவளிதயேறை விடைபாமல் தேடுத்திருக்கிறைபாதரபா? உண்டம எததவபா?

'ஐதயேபா! வவளுத்தேவதேல்லபாம் பபால் என்று நம்பும் இயேல்புடடையேவரபாகியே நம் மகபாரபாணியேபார் இந்தே 
இடடையேபாற்றுமங்கலம் நம்பியின் தமல் எவ்வளவு நம்பிக்டகயும், பயேபக்தி விசுவபாசமும் 
வகபாண்டிருக்கிறைபார்? இவதரபா, உண்டை வீட்டுக்தக இரண்டைகம் நிடனைக்கிறைபாதர! இவடரதயே 
நம்பியிருக்கும் மகபாரபாணியேபாருக்கு இவர் வசயத வகபாண்டிருக்கிறை ததரபாகம் எவ்வளவு வபரியேத? இத 
வதேரிந்தேபால் மகபாரபாணியின் மனைம் என்னை பபாடுபடும்? எவ்வளவு தவதேடனை ஏற்படும்? என்னுடடையே 
மனைதம இந்தேப் பபாடுபடுகின்றைததே?

'ஆகபா பசுத்ததேபால் தபபார்த்தக் வகபாண்டு திரியும் தவங்டகடயேப் தபபால் இந்தே மகபாரபாணியேபாடரப் புறைத்தேபாயே
நபாட்டுக் தகபாட்டடைக்கு அடழத்த வந்தேதம், ஆதேரவளித்தேதம் இதேற்குத்தேபானைபா? இத வதேரியேபாமல் ஊர் 
உலகவமல்லபாம் இத இவருடடையே ரபாஜேபக்திடயேக் குறிப்பதேபாக எண்ணிப் வபருடம வகபாண்டைபாடுகிறைததே? 
தபருக்கு மகபாரபாணிடயேப் 'பபாண்டிமபாததேவி' என்று இங்தக வகபாண்டு வந்த உட்கபார்த்தி விட்டு ஈழத் 
தீவுக்கு ஓடிவிட்டைதேபாக நபாட்டிலுளளவர்கள எண்ணிக் வகபாளளும்படி வசயதே குமபாரபபாண்டியேடனைப் 
பயேமுறுத்தி டவத்தக் வகபாண்டிருக்கிறைபார். வடைதிடசப் தபரரசர்களுக்கு உதேவி வசயத இந்தேத் 
வதேன்பபாண்டி நபாட்டடையும் அவர்களிடைம் பறித்தக் வகபாடுத்த விட்டு அவர்கள தேயேவபால் தேபாதம 
இந்நபாட்டுக்கு மன்னைரபாகி விடைலபாம் என்று இவர் கனைவு கபாண்கிறைபாதரபா?'

'இல்டலயேபானைபால் இவர் வசயேல்களுக்கு என்னைதேபான் வபபாருள? இவர் தேபான் மர்மமபாக இருக்கிறைபார் 
என்றைபால் இவரிடைம் வருகிறை ஆட்களும் அப்படித்தேபான் இருக்கிறைபார்கள. நம்தமபாடு படைகில் வந்தேபாதனை, 
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அந்தேத் தறைவி, அந்தே மனிதேன் வபாயதிறைந்த தபசிவிடைபாதேபடி அவடனைக் கட்டுப்படுத்தி டவத்திருந்தேத கூடை
மகபாமண்டைதலசுவரரின் சபாகஸம்தேபான். எனைக்கு உண்டைபாகும் பிரடமயின்படி அவன் குமபாரபபாண்டியேனைபாக 
இல்லபாதே பட்சத்தில் அந்தேத் தறைவி யேபாரபாவத ஒற்றைதனைபா, வடைதிடச மூவரசரபால் இவருக்கு 
தூதேனுப்பப்பட்டை கபடை சந்நியேபாசிதயேபா? அவன் எவ்வளவு அழுத்தேமபானை ஆள! சிரித்தச் சிரித்தக் கழுத்டதே
அறுத்தேபாதனை ஒழியே ஒரு வபார்த்டதேயேபாவத தபசினைபானைபா? உண்டமயில் அவன் யேபாதரபா முக்கியேமபானை 
ஆளபாகத்தேபான் இருக்க தவண்டும். இல்லபாவிட்டைபால் கன்னிடகப் பருவத்தப் வபண்ணபானை தேம் 
புதேல்வியிடைம் அவ்வளவு வநருங்கிப் பழக அனுமதிப்பபாரபா! அடைதடை! அவன் கூடை இந்தே வசந்தே 
மண்டைபத்தில்தேபாதனை தேங்கப் தபபாவதேபாகச் வசபான்னைபார்? இங்தக அவன் எப்பகுதியில் தேங்கியிருக்கிறைபாதனைபா 
வதேரியேவில்டலதயே? பபார்க்கலபாம்' என்று வவகுதநரமபாக அந்தேப் பபாழுங் தகபாவில் வபாசலில் நின்று 
இவ்வளவு சிந்தித்தே தேளபதி வல்லபாளததேவன் வசந்தே மண்டைபத்தின் உட்பகுதி தநபாக்கி விடரந்த 
நடைந்தேபான்.

அவன் மனைத்தில் புதியே வதேம்பும், எல்லபா உண்டமகடளயும் உடடைத்தத் வதேரிந்த வகபாண்டுவிடும் 
ஆத்திரமும் உண்டைபாகியிருந்தேனை. மடலச்சிகரம் தபபால் வபருமிதேமபாக யேபாடரப் பற்றி எண்ணி வந்தேபாதனைபா 
அந்தே இடடையேபாற்றுமங்கலம் நம்பி இப்தபபாத அவனுக்கு ஒரு குரூரமபானை சூழ்ச்சிதயேபாடு கூடியே 
சுயேநலவபாதியேபாகத் ததேபான்றினைபார். எத்தேடனைதயேபா ஆண்டுகளபாக எண்ணி வந்தே மதிப்பபானை எண்ணத்டதேச் 
சில நபாழிடக தநரத்தச் சம்பவங்கள மிகவும் எளிதேபாக மபாற்றி டவத்த விட்டைனை.

சிற்பங்களும் ஓவியேங்களும் வசயகுன்றைங்களும் பூங்வகபாடிப் பந்தேல்களும் நிடறைந்தே அழகபானை வசந்தே 
மண்டைபம் இரவின் நிலபா ஒளியில் மயேன் சடமத்தே வித்தியேபாதேர உலகத்த மணி மண்டைபம் தபபாலக் 
கபாட்சியேளித்தேத. அதேற்குள நுடழந்தே வல்லபாளததேவன் நடு டமயேத்தில் இருந்தே அலங்கபாரக் 
கிருகத்தக்குளதளயிருந்த தீப ஒளி வதேரிவடதேக் கவனித்தேபான். தூபப் புடகயின் நறுமணமும் கபாற்றில் 
கலந்த வந்தேத. அவன் வமதவபாக நடைந்த வசன்று அலங்கபாரக் கிருகத்தில் பலகணி வழிதயே உளதள 
எட்டிப் பபார்த்தேபான்.

வபபான் தேகடுகள பதிக்கப்வபற்று ஒளி நிடறைந்தே முத்தச் சர விதேபானைமும் பட்டு வமத்டதேயுமபாக விளங்கியே 
சப்ரமஞ்சக் கட்டில் ஒன்றில் அந்தே இளம் தறைவி நிம்மதியேபாகப் படுத்த உறைங்கிக் வகபாண்டிருந்தேபான். 
தேடலப்பக்கத்தில் டவரக்கற்கள இடழத்தே பிடிதயேபாடு கூடியே கவரி, ஆலவட்டைம், தேண்ணீர்க்குடைம் 
முதேலியேனை இருந்தேனை.

'சந்நியேபாசிக்கு இவ்வளவு சுகம் தகட்கிறைதேபா?' என்று எண்ணியே தேளபதி வல்லபாளததேவனின் மனைத்தக்கு 
அந்தேத் தறைவிடயேப் பற்றிப் பூரணமபாக எடதேயும் புரிந்த வகபாளள முடியேவில்டல.
----------
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1.16. கூற்றைத் தேடலவர் கூட்டைம்

இருட்டில் திடீவரன்று பின்புறைமிருந்த யேபாதரபா தேன் டகடயே இறுக்கிப் பிடித்தேடதேக் கண்டு மகபாரபாணி 
பயேந்த கூச்சலிட்டு விடுவதேற்கிருந்தேபாள. "மகபாரபாணி! நபான் தேபான் பகவதி!" என்று பகவதி வமல்லக் 
கூறியேடதேக் தகட்டை பின்தப வபானைவன்மபாததேவியின் அதிர்ச்சி நீங்கியேத. தேடலவிரி தகபாலமபாக அழுத 
வகபாண்டு நீரபாழி மண்டைபத்தக்கருதக இருந்தே பபாழுங்கிணற்று விளிம்பில் உட்கபார்ந்த வகபாண்டிருந்தே 
வபானைவன்மபாததேவி சற்றும் எதிர்பபாரபாதே நிடலயில் பகவதிடயே அங்தக கண்டைதம் சிறித நபாணமடடைந்த 
விட்டைபாள.

"வபண்தண! நீ எப்தபபாத இங்தக வந்தேபாய? நபான் எழுந்திருந்த வந்தேத உனைக்கு எப்படித் வதேரியும்? நீதேபான்
நன்றைபாகத் தூங்கிக் வகபாண்டிருந்தேபாதயே?" - மகபாரபாணியின் குரலில் வவகு தநரம் அழுத 
வகபாண்டிருந்தேடதேக் கபாட்டும் கரகரப்பு இருந்தேத.

"ததேவி! இன்றைறைக்கு உங்கள மனைநிடல சரியில்டல. இப்படி ஏதேபாவத வசயயே முற்படுவீர்கள என்று 
எதிர்பபார்த்ததே உறைங்கபாமல் இருந்ததேன். என்டனையும் மீறிக் கண்கள சிறித அயேர்ந்த விட்தடைன். நபான் 
விழித்தக் வகபாண்டை தபபாத உங்கடளப் படுக்டகயில் கபாணவில்டல. எழுந்திருந்த ஓடி வந்ததேன். இங்தக
வந்த பபார்த்தேபால் நீங்கள வபரியே அநியேபாயேத்டதேச் வசயவதேற்கு இருந்தீர்கள. இப்படிச் வசயயேலபாமபா தேபாதயே?
இந்தேத் வதேன்பபாண்டி நபாட்டு மக்கள மபாமன்னைரபானை பரபாந்தேகச் சக்கரவத்திடயே இழந்த விட்டைபார்கள. 
குமபார பபாண்டியேர் எங்கிருக்கிறைபார் என்று வதேரியேவில்டல. மக்கவளல்லபாம் டககூப்பி வணங்கத்தேக்க 
வதேன்பபாண்டி மபாததேவியேபாக கண்கண்டை வதேயவமபாக விளங்கி வருகிறீர்கள. தேபாங்களும் எங்கள தேடலயில் 
கல்டலத் தூக்கிப் தபபாட்டுவிட்டு இந்தே மபாதிரிப் தபபாக முயேற்சி வசயதேபால் நபாங்கள யேபாடரத் தேபாதயே 
டககூப்பி வணங்கிப் வபருடமப்படுதவபாம்" என்று உருக்கமபாகப் தபசினைபாள பகவதி. 

"குழந்தேபாய! சபாகத் தணிந்த விட்டைவளுக்குச் சமுத்திரத்தின் ஆழத்டதேப் பற்றி என்னை கவடல. மனைத்தில் 
அளவற்றை வவறுப்பு ஏற்பட்டு விட்டைபால் எடதேச் வசயயேவும் தணிவு வந்த விடுகிறைத. இததேபா இன்னும் 
சில வநபாடிப் தபபாத நீ இங்தக வரபாமலிருந்தேபால் என்னுடடையே தன்ப உடைல் கூடு நபாடள இந்தேப் 
பபாழுங்கிணற்றில் மிதேந்த வகபாண்டிருப்படதேப் பபார்ப்பீர்கள. ஆனைபால் எவற்டறை தவண்டுமபானைபாலும் 
இவ்வுலகில் நம் விருப்பப்படிதயே வசயத வகபாண்டு தபபாவதேற்கு இடைமில்டல. 'இடறைவன் சித்தேம்' என்று
ஒன்றிருக்கிறைத. சபாவததேபா, பிடழப்பததேபா, அந்தேச் சித்தேப்படிதேபான் நடைக்கிறைத. இததேபா என் வசபாந்தே 
அநுபவத்டதேத்தேபான் பபாதரன்! இன்று மபாடலயிலிருந்த நபான் படும் கவடலகளுக்கு ஒரு முடிவும் கபாண 
முடியேபாமல் இந்தே முடிவுக்கு வந்ததேன். நீ பின் வதேபாடைர்ந்த வந்த இடதேயும் நிடறைதவற்றிக் வகபாளள 
முடியேபாமல் வசயதவிட்டைபாய."

"எவ்வளவு புண்ணியே பலன் இத? நபான் மட்டும் விழித்தக் வகபாண்டு ததேடிப் பின் வதேபாடைர்ந்த 
வந்திருக்கவில்டலயேபானைபால் நபாடளக் கபாடல இந்தே நபாடு முழுவததம கதிகலங்கிப் தபபாய அலறிப் 
படதேபடதேக்கும் படியேபானை கபாட்சிடயேயேல்லவபா கபாண தநர்ந்திருக்கும்?"

"உனைக்குப் புண்ணியேமபாக இருக்கலபாம். என்டனைப் வபபாறுத்தேவடரயில் இத பபாவக் கணக்குத்தேபான். 
தேண்ணீர் ததேங்கத் ததேங்க அழுகி நபாறுவடதேப் தபபால் இந்தே உலகத்தில் வபாழும் நபாட்கள வபருகப் 
வபருகப் பபாவச் சுடமடயே அதிகமபாகக் கட்டிக் வகபாளகிதறைபாம்."

"ததேவி! தேபாங்கள அறியேபாதே ஞபானை நூல்கடளயும் கருத்தக்கடளயும் நபானைபா உங்களுக்குச் வசபால்லப் 
தபபாகிதறைன்? 'இந்தே உலகில் பிறைருக்குப் பயேன்படுமபாறு வபாழ்வதேனைபால் பபாவதமபா தன்பதமபா 
வபருகுமபானைபால் அத்தேடகயே தன்பத்டதே விடல வகபாடுத்தேபாவத வபாங்கிக் வகபாளள தவண்டும்' என்று 
நம்முடடையே திருவளளுவப் வபருமபான் கூறியேருளியே கருத்த தேங்களுக்குத் வதேரியேபாதேதேல்லதவ?"

"ஒப்புரவி னைபால்வரும் தகடுஎனின் அஃவதேபாருவன்
விற்றுக்தகபாள தேக்க தடடைத்த."

என்றை குறைளின் கருத்தேபால் மகபாரபாணிடயேச் சமபாதேபானைப்படுத்தி அடழத்தக் வகபாண்டு தபபாக முயேன்றைபாள 
பகவதி! சிறித தநரத்தத் தேர்க்க விவபாதேங்களுக்குப் பின், "வபா, குழந்தேபாய! சரியேபானைபடி மடைக்கிவிட்டைபாய நீ. 
தபபாகலபாம் வபா" என்று பகவதியின் டகடயேப் பற்றி அடழத்தக் வகபாண்டு அந்தேப்புரத்தக்குத் 
திரும்பினைபார் மகபாரபாணி வபானைவன்மபாததேவி.

அரண்மடனை நிகழ்ச்சிடயே இவ்வளவில் நிறுத்திக் வகபாண்டு எல்லபா வடகயிலும் முக்கியேத்தவம் வபாயந்தே
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அந்தே ஒரு நபாள மபாடலப் வபபாழுதக்குப் பின் வந்தே இரவில் தவதறைபார் பகுதியிதல நடைந்தே எதிர்பபாரபாதே சில
நிகழ்ச்சிகடளக் வகபாஞ்சம் கவனிப்தபபாம்.
யேபாத்திரீகர்கடள அடழத்தக் வகபாண்டு கன்னியேபாகுமரியிலிருந்த திரும்பியே அண்டைரபாதித்தே டவணவன் 
முன்சிடறைக்குத் திரும்பும் தபபாத இரவு வவகு தநரம் ஆகிவிட்டைத. அவர்கவளல்தலபாரும் சத்திரத்த 
வபாசடல அடடைந்தே தபபாத அங்தக மடடைப்பளளியில் தவடல வசயயும் பணிப் வபண்கள டகடயேப் 
பிடசந்த வகபாண்டு நின்றைபார்கள. அவ்விருவர் முகத்திலும் கவடலயும், பரபரப்பும் ததேபான்றினை.

"வபண்கதள! என்னை நடைந்தேத? ஏன் இப்படிக் டகடயேப் பிடசந்த வகபாண்டு நிற்கிறீர்கள? தகபாடதே எங்தக?
அதேற்குள தூங்கிவிட்டைபாளபா? எனைக்குத் வதேரியுதம, அவள தசபாம்தபறித்தேனைம்!" என்று தேன் வழக்கப்படி 
தவடிக்டகயேபாகப் தபச்டச ஆரம்பித்தே அண்டைரபாதித்தே டவணவன் அந்தேப் வபண்களின் முகம் தபபானை 
தபபாக்ககப் பபார்த்தத் திடுக்கிட்டைபான். ஏததேபா நடைக்கத் தேகபாதேத நடைந்திருக்கிறைவதேன்று அவன் மனைதில் 
பட்டுவிட்டைத.

"ஏன் வமபௌனைம் சபாதிக்கிறீர்கள? என்னை நடைந்தேத? வசபால்லுங்கதளன். வபாயில் வகபாழுக்கட்டடையேபா 
அடடைத்திருக்கிறைத?" என்று இடரந்தேபான். அவதனைபாடு நிற்கும் யேபாத்திரீகர்களின் கூட்டைத்டதேப் பபார்த்த 
அந்தேப் பணிப்வபண்கள சிறித தேயேக்கமடடைந்தேனைர்.

அந்தேக் குறிப்டபப் புரிந்த வகபாண்டை அண்டைரபாதித்தேன் வபாயிற் கதேவு முழுவடதேயும் நன்றைபாகத் 
திறைந்தவிட்டு, "நீங்கள உளதள வசல்லுங்கள. நபான் இததேபா இவர்களிடைம் என்னைவவன்று விவரம் தகட்டுக்
வகபாண்டு வருகிதறைன்." அருகில் இருந்தேவர்களிடைம் கூறி அவர்கடள உளதள அனுப்பினைபான்.

அந்தேப் பணிப்வபண்கள அவன் பக்கத்தில் வந்த வநருங்கி நின்று வகபாண்டு பயேத்தேபால் ஒடுங்கிப் தபபானை 
குரலில், "ஐயேபா! திடீவரன்று அம்மபாடவக் கபாணவில்டல. இருட்டி இரண்டு நபாழிடக இருக்கும். 
தீபங்கடள ஏற்றிவிட்டு இங்தக சத்திரத்தக் குறைட்டில் உட்கபார்ந்த வகபாண்டு ஓடலயில் படித்தேரக் கணக்கு
எழுதிக் வகபாண்டிருந்தேபார்கள. சிறித தநரம் கழித்த நபாங்கள வந்த பபார்த்தே தபபாத அம்மபாடவக் 
கபாணவில்டல. இங்கிருந்தே ஓடல எழுத்தேபாணி ஆகியேவற்டறையும் கபாதணபாம். தீபம் அடணக்கப்பட்டு 
இருளடடைந்திருந்தேத. மறுபடியும் தீபத்டதே ஏற்றிக் வகபாண்டு வந்த இங்தக பபார்த்தே தபபாத இந்தே உடடைந்தே
வடளயேல் சில்லுகள தேபான் கிடைந்தேனை" என்று அவனிடைம் அவற்டறைக் கபாட்டினைர் பணிப்வபண்கள.

அவன் திடகத்தேபான்! தணுக்குற்றைபான். தகபாடதே கபாணபாமற் தபபாய விட்டைபாள என்றை தபபாத அவன் மனைத்தில்
பலவிதேமபானை ஐயேப்பபாடுகள உண்டைபாயினை.

அண்டைரபாதித்தேன் உணர்ச்சிமயேமபானைவன். இம்மபாதிரி சமயேங்களில் நிதேபானைமபாகச் சிந்தித்த என்னை வசயவத
என்று அவனுக்குத் வதேரியேபாத. 'தேம்பி நபாரபாயேணன் தசந்தேடனைப் தபபாயச் சந்தித்தேபால் அவன் ஏதேபாவத 
உருப்படியேபானை வழிடயேக் கூறுவபான்; உதேவியும் வசயவபான். தேம்பிடயேத் தேவிர தவறு யேபாரிடைமும் இந்தேச் 
வசயதிடயேச் வசபால்லி உதேவி தகட்கப் தபபாவததே வவட்கக் தகடு' - என்று நிடனைத்தேபான்.

"வபண்கதள, இந்தேச் வசயதி உங்கதளபாடு இருக்கட்டும். தவறு யேபாருக்கும் வதேரியே தவண்டைபாம். யேபாரபாவத 
தகட்டைபால் தகபாடதேடயே அடழத்தக் வகபாண்டு நபான் அவசர கபாரியேமபாக இடடையேபாற்று மங்கலம் 
தபபாயிருக்கிதறைவனைன்றும், திரும்பி வருவதேற்குச் சில நபாட்கள ஆகுவமன்றும் வசபால்லுங்கள! இப்தபபாத 
நபான் அவடளத் ததேடிக் வகபாண்டு தபபாகிதறைன். சத்திரத்தக் கபாரியேங்கடள ஒன்றும் குடறைவில்லபாமல் 
நீங்கள தேபான் இன்னும் சில நபாட்களுக்குக் கவனித்தக் வகபாளள தவண்டும்."

"நீங்கள சபாப்பிடைவில்டலதயே! சபாப்பிட்டுவிட்டுப் தபபாங்கள" என்று பணிப்வபண்கள கூறினைர்.

"இல்டல. யேபாத்திரீகர்கடளக் கவனியுங்கள. நபான் புறைப்படுகிதறைன்" என்று சத்திரத்திற்குளதள கபாடல 
டவக்கபாமல் அப்படிதயே திரும்பி நடைந்தேபான் அண்டைரபாதித்தே டவணவன். அவன் நிடல 
பரிதேபாபத்தக்குரியேதேபாக இருந்தேத. என்னை வசயயேலபாம்? உலகத்தில் எந்தேப் வபபாருள கபாணபாமற் தபபானைபால் 
மற்றைவர்களிடைம் வசபால்லிக் வகபாளவதேற்குக் கூடை வவட்கப் படை தவண்டுதமபா, அந்தேப் வபபாருடளக் 
கபாணவில்டல வயேன்றைபால் மனை தவதேடனைடயே என்னைவவன்று வசபால்ல முடியும்! ஏற்வகனைதவ நடைந்த 
நடைந்த ஓயந்த தபபாயிருந்தே அவன் கபால்கள அந்தேக் கடளப்டபயும் மறைந்த இடடையேபாற்று மங்கலத்திற்குச் 
வசல்லும் கிடள வழியில் தவகமபாக நடைந்தேனை. சுசீந்திரம் வடரயில் வழி ஒதர சபாடலயேபாகச் வசன்று 
பபாதிரித் ததேபாட்டைத்தக்குத் வதேற்தக விழிஞம், குமரி, இடடையேபாற்று மங்கலம் என்று மூன்று 
இடைங்களுக்கும் தேனித்தேனிதயே பிரிகிறைத.

ஜேனைசஞ்சபாரமற்றை, ஓடச ஒலிகள அடைங்கிப் தபபானை அந்தே நளளிரவில் தேன்னைந்தேனியேபாக மனைத்தில் 
கவடலகடளயும், குதிகபாலில் கடளப்டபயும் சுமந்த வகபாண்டு நபாரபாயேணன் தசந்தேடனைக் கண்டு ஒரு வழி
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வசயயேலபாம் என்றை ஒதர நம்பிக்டகதயேபாடு அண்டைரபாதித்தேன் நடைந்த வகபாண்டிருந்தேபான்.

பபாதிரித் ததேபாட்டைத்டதே வநருங்கியே தபபாத சபாடலயில் அவன் தமதல நடைந்த வசல்ல முடியேபாதே நிடல 
ஒன்று ஏற்பட்டைத. யேபாதரபா ஓர் ஆள அசுர தவகத்தில் குதிடரடயே விரட்டிக் வகபாண்டு வந்தேபான். குதிடர 
பபாயந்ததேபாடிச் வசன்றை தவகத்தில் அதேன் தமல் உட்கபார்ந்த வகபாண்டிருந்தேவனின் ததேபாற்றைத்டதேக் கூடைச் 
சரியேபாகப் பபார்க்க முடியேவில்டல. அடுத்த அந்தேக் குதிடரக்குப் பின்னைபால் தேடலவதேறித்தப் தபபாகிறைபாற் 
தபபான்றை தவகத்தில் இரண்டு மூன்று ஆட்கள தரத்திக் வகபாண்டு ஓடுவடதேயும் அவன் பபார்த்தேபான். 
சபாடலதயேபாரத்தில் ஒரு மரத்தேடியில் ஒதங்கி நின்று வகபாண்டு அவர்கள வசல்கிறை வடர தேபாமதித்தேபான் 
அண்டைரபாதித்தே டவணவன்.

சபாடலயில் ஏற்பட்டை புழுதி அடைங்குவதேற்கபாகக் கண்கடள மூடிக் வகபாண்டு ஓரமபாக ஒதங்கி நின்றைவன், 
'சரி! யேபார் குதிடரயில் தபபானைபால் என்னை? எனைக்கு என்னை வந்தேத?' என்று நிடனைத்தேவனைபாய அந்தே 
இடைத்திலிருந்த புறைப்பட்டு தமதல நடைப்பதேற்கபாக அடி எடுத்த டவத்தே தபபாத சபாடலதயேபாரத்த 
மரத்தேடியில் யேபாதரபா முனைகுவத தபபால் தீனைக்குரலில் ஒலி எழுந்தேத.

"யேபார் அங்தக?" என்று ஒரு தகளவிடயேக் தகட்டுக் வகபாண்தடை மரத்தேடிக்குத் திரும்பிச் வசன்றைபான் 
அண்டைரபாதித்தேன். அவன் உடைல் நடுங்கியேத! மனைத்தில் பயேமும் பதேற்றைமும் ஏற்பட்டைனை. பக்கத்தில் வசன்றை
தபபாத வபாயில் தணிடயே அடடைத்த யேபாதரபா ஓர் ஆடள அடி மரத்ததேபாடு தசர்த்தக் கட்டி டவத்திருப்பத 
தபபால் வதேரிந்தேத. இன்னும் வநருங்கிச் வசன்று உற்றுப் பபார்த்தேதில் அப்படிக் கட்டி டவக்கப்பட்டிருந்தேத
ஒரு வபண்பிளடள என்று அறிந்தேபான். மரக்கிடளகளின் அடைர்த்தியேபாலும், இடலகளின் வசறிவபாலும் 
அந்தே இடைத்தில் நிலபா ஒளி படைரவில்டல.

'என்னை அக்கிரமம் வபண்பிளடளடயே மரத்தில் கட்டிப் தபபாட்டுத் தன்புறுத்திக் வகபாளடளயேடிக்கிறை 
அளவுக்கு இந்தே நபாட்டில் வகபாளடளத் வதேபாழில் தகவலமபானை முடறையில் வளர்ந்த விட்டைதேபா?' என்று 
எண்ணிக் வகபாண்தடை பரபரப்படடைந்த அந்தேப் வபண்டண அவிழ்த்த அவளுடடையே வமன்டமயேபானை 
உடைடலத் தேன் டககளபால் தேபாங்கிக் வகபாண்டு வந்த வவளிச்சத்தில் டவத்தேபான். நிலபா ஒளியில் அந்தேப் 
வபண்ணின் முகத்டதேப் பபார்த்தேதம் அவன் வபாயிலிருந்த, "ஆ! தகபாடதே! நீயேபா?" என்றை அலறைல் கிளம்பிப் 
பபாதிரித் ததேபாட்டைத்தப் பிரததேசவமங்கும் எதிவரபாலித்தேத. ஆம்! அவள அவனுடடையே மடனைவி, கபாணபாமற் 
தபபானை தகபாடதேதயேதேபான்!

அண்டைரபாதித்தேன் பதேறிப் தபபாய அவளுடடையே வபாடயே மூடிக் கட்டைப்பட்டிருந்தே தணிடயே அவிழ்த்த 
எடுத்தேபான். தேண்ணீர் வகபாண்டு வந்த முகத்தில் வதேளித்த மயேக்கத்டதேப் தபபாக்கினைபான். தகபாடதேக்குக் 
வகபாஞ்சம் வகபாஞ்சமபாகப் பிரக்டஞ வந்தேதடைன் தேன் பக்கத்தில் கணவடனைப் பபார்த்தே தபபாத அவளுக்கு 
ஆறுதேலபாக இருந்தேத. "தகபாடதே! என்னை நடைந்தேத? எப்படி இங்கு வந்தேபாய? யேபார் உன்டனை இந்தே மரத்தில் 
கட்டிப் தபபாட்டைபார்கள?" அண்டைரபாதித்தேன் வகபாதிப்படடைந்தே உளளத்தடைன் இந்தேக் தகளவிடயே அவளிடைம்
தகட்டைபான். அவள கண்களில் நீர் தளிர்த்தேத. தேபான் சத்திரத்தக் குறைட்டில் கணக்வகழுதிக் வகபாண்டிருந்தே 
தபபாத நடைந்தேத மட்டும் தேபான் அவளுக்தக வதேளிவபாக நிடனைவில் இருந்தேத. அடதேக் கணவனிடைம் 
கூறினைபாள.

"அப்படியேபானைபால் உன்னிடைமிருந்த அவர்கள ஆபரணங்கடளத் திருடைவில்டல. தவறு எந்தே விதேத்திலும் 
உன்டனைத் தன்புறுத்தேவில்டல. உன் டகயிலிருந்தே ஓடலடயேயும் எழுத்தேபாணிடயேயும் மட்டும் 
டகப்பற்றிக் வகபாண்டைபார்கள என்று தேபாதனை வசபால்லுகிறைபாய?"

"ஆமபாம்! அப்தபபாத நபான் கூச்சலிடை முயேன்தறைன். அவர்கள என் வபாயில் தணிடயேத் திணித்தத் தூக்கிக் 
வகபாண்டு வந்தவிட்டைபார்கள. நபான் மூர்ச்டசயேடடைந்த விட்டைதேபால் அதேற்குப் பின் நடைந்தேவதேபான்றும் 
வதேரியேபாத. இப்தபபாத தேபான் வதேளிவடடைந்த இங்தக உங்கடள என் கண் முன்னைபால் கபாண்கிதறைன்" 
என்றைபாள தகபாடதே.

"அப்படியேபானைபால் அந்தே ஆட்கள உன்டனை அநபாவசியேமபாக இவ்வளவு தூரம் தூக்கி வந்த இந்தே மரத்தில் 
ஏன் கட்டிப் தபபாட்டிருந்தேபார்கள?"

"அததேபான் எனைக்கும் விளங்கவில்டல! ஓடலகடளயும், எழுத்தேபாணிகடளயும் திருடுவதேற்கபாகக் கூடைச் சில
ஆட்கள கிளம்பியிருக்கிறைபார்கள தபபாலிருக்கிறைத. ஆனைபால் தவவறைபாரு சந்ததேகமும் உண்டைபாகிறைத!" என்று 
தகபாடதே வசபால்லவும், "என்னை சந்ததேகம்? வசபால்தலன்" என்றைபான் அண்டைரபாதித்தேன்.

"விளக்டக வபாயேபால் ஊதி அடணத்த விட்டைபார்கள. அதேனைபால் அந்தேத் தேடியேர்கடள இருட்டில் என்னைபால் 
அடடையேபாளம் கண்டு வகபாளள முடியேவில்டல. ஒரு தவடள அன்வறைபாரு நபாள இரவு சத்திரத்தக் கதேடவ 
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அடடைக்கிறை தநரத்தக்கு வந்த வம்பு வசயதேபார்கதள, அவர்களபாக இருக்கலபாதமபா?"

"இருந்தேபாலும் இருக்கும். நீ வசயதேதம் வம்புதேபாதனை? கதேடவ அடடைத்த, 'இடைங்வகபாடுக்க மபாட்தடைபாம்' 
என்று வசபான்னைத சரி. அததேபாடு தபபாகபாமல் தமதல நின்று வகபாண்டு சபாணத்டதே தவறு கடரத்தக் 
வகபாட்டினைபாய. எல்லபாம் உன்னைபால் வருகிறை விடனைதேபான். உன் தடுக்குத் தேனைத்தேபால் எனைக்கு இல்லபாதே 
வம்டபவயேல்லபாம் விடலக்கு வபாங்கி டவக்கிறைபாய."

"சரி! நீங்கள எப்படி இவ்வளவு கணக்கபாக இந்தே இடைத்தக்குத் ததேடி வந்தீர்கள?" என்று தகட்டைபாள 
தகபாடதே. நடைந்தேடதேவயேல்லபாம் அவளுக்கு விவரித்தக் கூறினைபான்.

"எப்படியேபானைபால் என்னை? எப்படிதயேபா என்டனைக் கண்டு பிடித்த விட்டீர்கள. உங்கள தேம்பியின் 
ஆதலபாசடனையும், உதேவியும் இல்லபாமதல நீங்கள அடடைந்தே முதேல் வவற்றியேபாகட்டும் இத. வபாருங்கள, 
சத்திரத்தக்குப் தபபாகலபாம்! இந்தே இரவில் இப்படி நடுக்கபாட்டில் உட்கபார்ந்த வகபாண்டிருப்பபாதனைன்?" 
என்று அவடனையும் கூப்பிட்டுக் வகபாண்டு அங்கிருந்த புறைப்பட்டைபாள தகபாடதே.

மறுநபாள கபாடல புறைத்தேபாயே நபாட்டுக் தகபாட்டடையில் நபாஞ்சில் நபாட்டின் கூற்றைத் தேடலவர்கள வந்த 
கூடிவிட்டைனைர். ததேபாவபாடழக் கூற்றைத்த நன்கணிநபாதேர், வபபான்மடனைக் கூற்றைத்தக் கழற்கபால மபாறினைபார், 
அருவிக்கடரக் கூற்றைத்த அழகியே நம்பியேபார், பபாதகபாட்டுக் கூற்றைத்தப் பரிதமலுவந்தே வபருமபாள முதேலியே 
நபாஞ்சில் நபாட்டுப் வபருமக்களில் முதேன்டமயேபாளர்கவளல்லபாம் மகபாரபாணி வபானைவன்மபாததேவியேபாரின் 
அவசரக் கட்டைடளடயே மதித்த ஓதடைபாடியும் வந்த கூடியிருந்த்னைர்.

அவ்வளவு அவசரமபாக மகபாசடபடயேக் கூட்டுவதின் தநபாக்கம் என்னைவபாக இருக்குவமன்று புரிந்த 
வகபாளளூம் ஆவல் நிரம்பியே மனைத்ததேபாடு கபாத்திருந்தேனைர் அவர்கள.

ஆனைபால் மகபாசடபக் கூட்டைம் எந்தே இருவர் இல்லபாவிடின் நிச்சயேமபாக நடைக்க முடியேபாமல் தபபாயவிடுதமபா,
அந்தே இருவரும் அதவடரயில் வந்த தசரதவ இல்டல. முடிந்தேபால் முதேல் நபாள இரதவ வந்த 
விடுவதேபாகச் வசபால்லி விட்டுப் தபபாயிருந்தே தேளபதி வல்லபாளததேவன் மறுநபாள கபாடல விடிந்த பத்த 
நபாழிடகக்கு தமலபாகியும் இடடையேபாற்று மங்கலத்திலிருந்த திரும்பி வரவில்டல. 
மகபாமண்டைதலசுவரரபானை இடடையேபாற்று மங்கலம் நம்பியும் வரவில்டல. கூற்றைத் தேடலவர்களும், 
மகபாரபாணியும், பவழக்கனிவபாயேர், அதேங்தகபாட்டைபாசிரியேர் முதேலிட்தடைபாரும் அவர்களுக்கபாகக் கபாத்தக் 
வகபாண்டிருந்தேனைர்.

------------
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1.17. எதிர்பபாரபா சில நிகழ்ச்சிகள

தீபம் நபா. பபார்த்தேசபாரதியின் படடைப்புகள இடடையேபாற்றுமங்கலம் மபாளிடகயில் மறுநபாள வபபாழுத 
புலர்ந்தே தபபாத இந்தேக் கடதேடயேப் படிக்கின்றை தநயேர்கள ஏற்கனைதவ எதிர்பபார்த்தே சில நிகழ்ச்சிகளும், 
முற்றிலும் எதிர்பபார்த்திருக்க முடியேபாதே சில நிகழ்ச்சிகளும் நடைந்தேனை.

பபாதேபாள மண்டைபத்தச் சுரங்கத்திலிருந்த வவளிதயேறியே தேளபதி வல்லபாளததேவன் வசந்தே மண்டைபத்தில் 
பிரதவசித்தேதம், அலங்கபாரக் கிருகத்தில் வபபான்னைபாலும், மணியேபாலும் இடழத்தே சப்ரமஞ்சக் கட்டிலில் 
உடைலுக்குச் சுகம் ததேடுவடதேக் வகபாடுந்தேவறைபாக எண்ண தவண்டியே தறைவி வகபாண்டைபாட்டைத்ததேபாடு 
படுத்தத் தூங்குவடதேக் கண்டைடதேயும், வியேந்த நிடனைத்தேடதேயும், வசன்றை பகுதிகளில் கண்தடைபாம்.

அதேன் பின் வசந்தே மண்டைபத்திலிருந்த வவளிதயேறிச் வசன்று முன்பு படுத்திருந்தே விருந்த மபாளிடகக் 
கட்டிலில் தபபாயப் படுத்தக் வகபாண்டைபான். உறைக்கம் கண்கடளச் வசருக டவக்கும் தநரத்தில் யேபாதரபா 
விளக்கும் டகயுமபாக உளதள நுடழயேதவ ஒளி கண்களில் உறுத்தி விழித்தக் வகபாண்டைபான்.

விழித்தக் வகபாண்டு படுக்டகயில் எழுந்த உட்கபார்ந்த பபார்த்தே தபபாத, நபாரபாயேணன் தசந்தேன் விளக்தகபாடு 
எதிதர நின்று வகபாண்டிருந்தேபான். "யேபார்? தசந்தேனைபா? வபா, அப்பபா! ஏத இந்தே தநரத்தக்கு இப்படி 
மறுபடியும் வந்தேபாய? தேளபதி நன்றைபாகத் தூங்குகிறைபாரபா, இல்டலயேபா என்று பபார்த்த விட்டுப் தபபாக 
வந்தேபாதயேபா? அல்லத மகபாமண்டைதலசுவரதர தபபாயப் பபார்த்தவிட்டு வபா என்று அனுப்பினைரபா?" என்று 
சிரித்தக் வகபாண்தடை சற்றுக் குத்தேலபாகக் தகட்டைபான் வீரத் தேளபதி வல்லபாளததேவன்.

நபாரபாயேணன் தசந்தேனும் பதிலுக்கு ஒரு சிரிப்புச் சிரித்தக் வகபாண்தடை, "தேளபதி! உங்கள தகளவி 
விசித்திரமபாக அல்லவபா இருக்கிறைத? 'தூங்குகிறைவர்கடளத் தூங்கிக் வகபாண்டிருக்கிறைபார்களபா?' என்று 
பரிதசபாதேடனை வசயயே இங்கிருப்பவர்கள இன்னும் பித்தேர்களபாகி விடைவில்டல. நபானும் இந்தே 
மபாளிடகயில் தேபான் படுத்தறைங்குவத வழக்கம். இப்தபபாததேபான் படுக்க வந்திருக்கிதறைன். நீங்கள 
தூங்குகிறீர்களபா, தூங்கவில்டலயேபா என்படதேப் பபார்ப்பதேற்கபாக வரவில்டல" என்று குத்தேலபாகதவ 
மறுவமபாழி கூறினைபான்.

"எங்தக அப்பபா! இந்தே இடடையேபாற்று மங்கலம் மபாளிடகயில் சுலபமபாக அப்படி எடதேயும் நம்பி விடைவபா 
முடிகிறைத? இங்தக தூங்கி விட்டைதேபாக நிடனைக்கப் படுகிறைவர்கள எல்தலபாரும் விழித்தக் 
வகபாண்டிருக்கிறைபார்கள. இரவில் தூங்கபாமதலபா அல்லத தூங்க முடியேபாமதலபா வசயயே தவண்டியே 
எத்தேடனைதயேபா முக்கியேமபானை கபாரியேங்கவளல்லபாம் மகபாமண்டைதலசுவரரின் நிர்வபாகத்தில் இருக்கலபாம்?" 
தவண்டுவமன்தறை தேபான் மறுபடியும் நபாரபாயேணன் தசந்தேனின் வபாடயேக் கிளறினைபான் தேளபதி. ஆனைபால் 
அவன் எதிர்பபார்த்தேத தபபால் நபாரபாயேணன் தசந்தேன் விதசடைமபானை பதில் எடதேயும் வசபால்லவில்டல.

"தேளபதி! நீங்கள எடதே தவண்டுமபானைபாலும் வசபால்லிக் வகபாண்டிருங்கள. எனைக்குத் தூக்கம் வருகிறைத. 
நபான் படுத்தத் தூங்கப் தபபாகிதறைன்" என்று வசபால்லி மழுப்பிவிட்டுத் தீபத்தின் ஒளிடயேக் குடறைத்த ஒரு 
மூடலயில் டவத்தே பின் எதிர்ப்புறைமிருந்தே மற்தறைபார் கட்டிலில் ஏறிப் படுத்தக் வகபாண்டு விட்டைபான் 
அவன். உடைதனை தூங்கியும் விட்டைபான். சில விநபாடிகளுக்குள விருந்த மபாளிடகயின் பலமபானை சுவர்கள 
பிளந்த விழுந்த விடும் தபபால் 'கர்புர்' என்று பிரமபாதேமபானை குறைட்டடை ஒலி நபாரபாயேணன் தசந்தேனின் 
கட்டிலிலிருந்த கிளம்பியேத.

வல்லபாளததேவன் அந்தே ஓடசடயேச் சகித்தக் வகபாளவதேற்கபாக இரண்டு டககளபாலும் கபாதகடளப் 
வபபாத்திக் வகபாண்டைபான். அப்படியும் அந்தே ஒலி வசவிக்குள புகுந்த தடளத்தேத. அப்படிதயே எழுந்திருந்த 
தபபாயக் கட்டிலில் மல்லபாந்த கிடைக்கும் அந்தேக் குட்டடைத் தேடியேனின் உச்சிக் குடுமிடயே ஒரு டகயேபால் 
இறுக்கிப் பிடித்தக் வகபாண்டு இன்வனைபாரு டகயேபால் வமபாத்தவமபாத்வதேன்று வமபாத்தி விடைலபாமபா என்று 
ததேபான்றியேத அவனுக்கு. தவண்டுவமன்தறை ஏததேபா ஒரு கபாரணத்தக்கபாகத் தேனைக்குக் கபாவடலப் தபபாலத் 
தேன்னைருதக படுத்தக் வகபாளளச் வசபால்லி மகபாமண்டைதலசுவரர் அவடனை அங்தக 
அனுப்பியிருக்கலபாவமன்று தேளபதி வல்லபாளததேவனின் மனைத்தில் ஒரு சந்ததேக எண்ணம் உடறைக்க 
ஆரம்பித்தேத.

'தறைவிக்கு மகபாமண்டைதலசுவரர் தேம்முடடையே மபாளிடகயிதலதயே எல்லபா வசதிகளும் ஏற்பபாடு வசயத 
வகபாடுத்த விட்டைபார் தபபாலிருக்கிறைத? இதில் ஆச்சரியேப்படுவதேற்கு என்னை இருக்கிறைத? கிளிடயேப் 
பிடித்தக் கூண்டுக்குள அடடைத்த டவத்தத் தேம் வசபாந்தே இன்பத்தக்கபாக அதேற்குப் பபாலும் பழமும் 
வகபாடுக்கின்றை மனிதேர்கடளப் தபபால ஏததேபா ஒரு வபரியே சுயேநலத்டதே நிடறைதவற்றிக் வகபாளவதேற்கபாகத் 
தறைவிடயே இடடையேபாற்று மங்கலம் தீவுக்குள உலகத்தக்குத் வதேரியேபாமல் இவர் ஒளித்த டவத்திருக்கிறைபார்.
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'மகபா தமடதேயேபாகவும் குல வதேயவமபாகவும் இவடர எண்ணிக் வகபாண்டிருக்கும் மகபாரபாணியிடைம் இந்தே 
இரகசியேங்கடளக் கூறினைபால் நம்பக்கூடைத் ததேபான்றைபாத. கபாலம் வரும். அப்தபபாத ஆதேபாரப் பூர்வமபானை 
சபான்றுகதளபாடு எல்லபா உண்டமகடளயும் விவரமபாக வவளிப்படுத்தகிதறைன்.'

நபாரபாயேணன் தசந்தேனின் குறைட்டடை ஒலியேபால் தூக்கத்டதே இழந்தே வல்லபாளததேவன் தமற்கண்டைவபாறு 
பலவடகச் சிந்தேடனைகளில் மூழ்கியிருந்தேபான்.

'அடை என்னைதேபான் ஆடச இருக்கட்டுதம! மனிதேருக்கு மபானைம், வவட்கம் ஆகியே பண்புகள கூடைவபா ஆடச 
வந்தேபால் இல்லபாமல் தபபாயவிடும்? யேபாதரபா ஒரு சபாமியேபாடர மயேக்குவதேற்கு வசபாந்தே மகடள அவதனைபாடு 
சிரித்தப் தபசுமபாறு வசயகிறைபார். பிறைடர மயேக்கிக் டகக்குள தபபாட்டுக் வகபாளவதேற்கும் மகளின் சிரிப்பும், 
தபச்சும் தேபான் இவருக்குச் சரியேபானை சபாதேனைம் தபபாலும்! இவ்வளவு படித்தேவருக்குப் வபண்களுக்வகன்று 
இந்தே நபாட்டில் பரம்படர பரம்படரயேபாக ஏற்பட்டுளள கட்டுப்பபாடு, பண்பு, ஒழுக்கம் எல்லபாம் மறைந்தேபா 
தபபாயவிட்டைனை? ஐதயேபா இந்தே மனிதேருடடையே அந்தேரங்க வபாழ்க்டகடயே நிடனைத்தேபால் எனைக்குச் சிரிப்பபாக 
வருகிறைத. இன்வனைபாரு புறைம் பரிதேபாபமபாகவும் இருக்கிறைத. இவ்வளவும் ஆடச படுத்தகிறை பபாடு 
அல்லவபா?'

இப்படிதயே இன்னும் என்வனைன்னைதவபா சிந்தித்தக் வகபாண்தடை கட்டிலில் உட்கபார்ந்த வகபாண்டிருந்தே 
தேளபதி வல்லபாளததேவன் வபபாழுத விடிவதேற்குள ஏததேபா ஒரு முடிவபானை தீர்மபானைத்தக்கு வந்தேவனைபாகச் 
சட்வடைன்று எழுந்திருந்தேபான்.

எவ்வளவு முக்கியேமபானை கபாரியேங்கள குறுக்கிட்டைபாலும் தேம்முடடையே தினைசரி வழக்கங்கடளக் குன்றைபாமல் 
கடடைப்பிடிப்பவர் இடடையேபாற்று மங்கலம் நம்பி. புலரிப் வபபாழுதேபாகியே டவகடறையின் பனிக்கபாற்று 
நீங்குவதேற்கு முன்தப எழுந்த தபபாயப் பறைளியேபாற்றில் நீரபாடி விடுவபார். ஈர ஆடடைகடளக் கடளயேபாமல் 
நந்தேவனைத்தக்குச் வசன்று தேம் டகயேபாதலதயே மலர்கடளக் வகபாயத வகபாண்டு வருவபார். கிழக்தக 
கதிரவனின் வசங்கிரணங்கள வபபான் வண்ணக்தகபாலமிடைத் வதேபாடைங்கும் தநரத்தில் தேபான் அவர் பூடஜேடயே
முடித்தக் வகபாண்டு மபாளிடகயிலுளள சிவன் தகபாவிலிலிருந்த வவளிவருவபார். அப்தபபாத அவடரப் 
பபார்த்தேபால் தகபாவில் வபாயிலில் ஒளி மயேமபானை மற்வறைபாரு சூரியேன் உதித்த நடைந்த வருவத தபபாலிருக்கும். 
சிவந்தே கம்பீரமபானை வநடிதயேர்ந்தே தமனியில் வவளளிக் கம்பிகள பதித்தேபாற் தபபாலத் திருநீற்றுக் 
கீற்றுகளும் வவண்ணிறை ஆடடையும் விளங்க அவிழ்ந்த முடிந்தே ஈரத் தேடலதயேபாடு அவர் நடைந்த வருவத 
அற்புதேமபானை கபாட்சியேபாக இருக்கும். எவ்வளவு தேடலதபபாகிறை கபாரியேமபானைபாலும் இந்தே அன்றைபாடை 
அனுட்டைபானைங்களில் குடறைதவ ஏற்படைபாத, மபாறுதேலும் நிகழபாத.

அன்டறைக்கு மகபாசடபக் கூட்டைத்தக்கபாகப் புறைத்தேபாயே நபாட்டுக் தகபாட்டடைக்குப் தபபாகதவண்டுவமன்றை 
நிடனைவு இருந்தேதேனைபால் வழக்கத்டதேக் கபாட்டிலும் முன்னைதேபாகதவ எழுந்த விட்டைபார் இடடையேபாற்று 
மங்கலம் நம்பி. அவர் தேம்முடடையே நித்தியே கர்மபானுட்டைபானைங்கடள முடித்தக் வகபாண்டு வவளிவந்தே 
தபபாத, நபாரபாயேணன் தசந்தேன் விருந்த மண்டைபத்திலிருந்த பரபரப்பபாக ஓடி வந்தேபான்.

"என்னை தசந்தேபா? இப்தபபாததேபான் திருப்பளளி எழுச்சி ஆயிற்றைபா! தேளபதி வல்லபாளததேவன் இன்னுமபா 
உறைங்கிக் வகபாண்டிருக்கிறைபான்?" என்று தகலியேபாகச் சிரித்தக் வகபாண்தடை தகட்டைபார் மகபாமண்டைதலசுவரர்.

"சுவபாமி! தநற்றிரவு நபான் விருந்த மண்டைபத்தக்குப் படுத்தக் வகபாளளச் வசன்றை தபபாத கூடைத் தேளபதி 
அங்தக தேபான் உறைங்கிக் வகபாண்டிருந்தேபார். நபான் வசன்றைதம் விழித்தக் வகபாண்டு சிறித தநரம் என்தனைபாடு 
தபசிக் வகபாண்டும் இருந்தேபார். இப்தபபாத கபாடலயில் எழுந்திருந்த பபார்த்தேபால் ஆடளக் கபாணவில்டல" 
என்று மூச்சுவிடைபாமல் பதேற்றைத்ததேபாடு தேபான் வசபால்ல வந்தே வசயதிடயேக் கூறி முடித்தேபான் நபாரபாயேணன் 
தசந்தேன்.

இடடையேபாற்று மங்கலம் நம்பி அடதேக் தகட்டுச் சிறிதம் திடகப்படடையேவில்டல. "ஏன் இவ்வளவு 
பதேறுகிறைபாய, தசந்தேபா? பக்கத்தில் எங்கபாவத எழுந்திருந்த தபபாயிருப்பபான். சிறித தநரத்தில் தேபானைபாக வந்த
விடுவபான். இன்டறைக்கு மகபாசடப கூடுகிறைத. தகபாட்டடைக்குப் தபபாக தவண்டும். இருவரும் இங்கிருந்த 
புறைப்பட்டுச் தசர்ந்ததே தபபாகலபாம் என்று அவனிடைம் தநற்றிரதவ நபான் வசபால்லியிருக்கிதறைன். 
அப்படியிருக்கும் தபபாத அவன் என்னிடைம் வசபால்லபாமல் தபபாவபானைபா?" என்றைபார்.

"இல்டல, சுவபாமீ! அதநகமபாக இடடையேபாற்று மங்கலம் தீவு முழுவதம் ததேடிப் பபார்த்த விட்தடைன். கபால் 
கடுக்கச் சுற்றியேபாகி விட்டைத. கபாடலயில் எழுந்தேதிலிருந்த இததே தவடல தேபான். ஆனைபால் அந்தே மனிதேடரக் 
கபாணவில்டல. மபாளிடகக்குள இருந்தேபால் தேபான் உண்டு. ஆனைபால் இங்கும் அவர் இல்டலவயேன்று 
வதேரிகின்றைத."
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"தசந்தேபா! தேளபதி எப்படிப் தபபாயிருக்க முடியும்? என்னிடைம் அவ்வளவு உறுதியேபாகச் வசபால்லியிருந்தேவன் 
தபபாவபானைபா? எதேற்கும் படைதகபாட்டி அம்பலவன் தவளபானுடடையே குடிடசக்குப் தபபாயக் கபாடலயில் 
யேபாருக்கபாவத அவன் படைகு வசலுத்திக் வகபாண்டு தபபானைபானைபா என்படதே விசபாரித்தத் வதேரிந்த வகபாண்டு 
வபா. பறைளியேபாற்றில் தேண்ணி அதிகமபாகப் தபபாயக் வகபாண்டிருப்பதேனைபால் அம்பலவன் தவளபானின் 
உதேவியில்லபாமல் யேபாரும் அக்கடரக்குச் வசன்றிருக்க முடியேபாத."
நபாரபாயேணன் தசந்தேன் படைதகபாட்டிடயேக் கண்டு விசபாரித்த வருவதேற்கபாக அவன் குடிடசடயே தநபாக்கிப் 
புறைப்பட்டைபான். அதவும் மகபாமண்டைதலசுவரரின் வசபாற்கடளத் தேட்டைக்கூடைபாததே என்பதேற்கபாகத்தேபான். 
அவன் மனைத்டதேப் வபபாறுத்தே வடரயில் தேளபதி வல்லபாளததேவன் அப்தபபாத அந்தேத் தீவிதலதயே இல்டல 
என்பத உறுதியேபாகத் வதேரிந்தவிட்டைத. தேளபதி முதேல் நபாள இரவு படுத்தக் வகபாளளச் வசன்றை தபபாத 
தேன்னிடைம் குத்தேலபாகக் தகட்டை தகளவிகடள நிடனைத்தப் பபார்த்தே தபபாத அவன் எண்ணம் வலுப்பட்டைத. 
ஏததேனும் ஒரு விதேத்தில் தேளபதி வல்லபாளததேவனுக்கு மகபாமண்டைதலசுவரரிடைம் அவநம்பிக்டகதயேபா 
அதிருப்திதயேபா ஏற்பட்டிருக்க தவண்டுவமன்று அவனுக்குத் ததேபான்றியேத. சபாதேபாரணமபாக இப்படித் 
தேனைக்கு ஏற்படுகிறை சந்ததேகங்கடள உடைதனை இடடையேபாற்று மங்கலம் நம்பியிடைம் வதேரிவித்த விடுவத 
அவன் வழக்கம். அன்று ஏதனைபா தேளபதிடயேப் பற்றித் தேன் மனைத்தில் ஏற்பட்டை சந்ததேகத்டதே உடைனைடியேபாகத்
வதேரிவித்தவிடை தவண்டுவமன்றை எழுச்சிதயேபா ஆர்வதமபா அவனுக்கு உண்டைபாகவில்டல.

படைதகபாட்டி அம்பலவன் தவளபானின் குடிடச ததேபாணித்தடறைக்கு அருதக பறைளியேபாற்றின் கடரயில் 
அடமந்திருந்தேத. எண்ணங்களின் சுடம கனைக்கும் மனைத்தடைன் தேன் தபபாக்கில் அம்பலவன் தவளபானின் 
இருப்பிடைத்தக்கு நடைந்த வகபாண்டிருந்தே நபாரபாயேணன் தசந்தேன் எதிதர வந்தே யேபார் தமதலதயேபா 'பட்'வடைன்று
தமபாதிக் வகபாளவதேற்கு இருந்தேபான்.

"ஐயேபா! எங்தக இப்படி? அதிகபாடல தநரத்தில் கிளம்பி விட்டீர்கள?" என்று எதிதர வந்தே ஆள விலகி 
நின்று தகட்டை தபபாத, அத அம்பலவன் தவளபான் குரல் தேபான் என்படதேப் புரிந்த வகபாண்டு நிமிர்ந்தேபான் 
நபாரபாயேணன் தசந்தேன். "நல்லதவடள! கும்பிடைப் தபபானை வதேயவம் குறுக்தக வந்தேத தபபால் நீதயே 
வந்தவிட்டைபாய! உன்டனைத்தேபான் அப்பபா ததேடிக் வகபாண்டு புறைப்பட்தடைன். உன்னிடைம் ஒரு முக்கியேமபானை 
விஷயேம் விசபாரிக்க தவண்டும்" என்று தேணிந்தே குரலில் அவனிடைம் கூறினைபான் தசந்தேன். அடதேக் தகட்டுக் 
வகபாண்தடை, "ஐயேபா! இந்தே அநியேபாயேத்டதேக் தகட்டீர்களபா? நபான் என்னை வசயதவன்? யேபாரிடைம் தபபாயச் 
வசபால்தவன்? தநற்றிரவு தடறையில் இழுத்தக் கட்டிவிட்டு வந்தே ததேபாணிடயேக் கபாடலயில் எழுந்திருந்த 
தபபாயப் பபார்த்தேபால் கபாணவில்டல" என்று பதேற்றைமும் நடுக்கமும் வசறிந்தே குரலில் வசபான்னைபான் 
அம்பலவன் தவளபான். தவளபான் கூறியேடதேக் தகட்டுச் தசந்தேன் தமலும் வியேப்பில் மூழ்கினைபான்.

"ஐயேபா! நீங்கள தேபான் ஏதேபாவத ஒரு வழி வசபால்ல தவண்டும். இன்டறைக்கு மகபாமண்டைதலசுவரரும் 
தேளபதியும் கபாடலயில் அக்கடரக்குப் தபபாயக் தகபாட்டடைக்குச் வசல்ல தவண்டுவமன்று 
கூறியிருந்தேபார்கள. தகபாட்டடையில் இன்று கபாடல மகபாசடபக் கூட்டைமபாதம? இன்னும் சிறித தநரத்தில் 
அவர்கள இருவரும் தடறைக்கு வந்த 'படைகு எங்தக?' என்று தகட்டைபால் நபான் என்னை பதில் வசபால்தவன்? 
ஐதயேபா இன்டறைக்வகன்றைபா இப்படி நடைக்க தவண்டும்? எல்லபாம் என் தேடலவயேழுத்த" என்று அலுத்தக் 
கவடலப்பட்டுக் வகபாண்டைபான் படைதகபாட்டி அம்பலவன் தவளபான்.

"இன்று கபாடலயில், எப்தபபாத தபபாயப் பபார்த்தேபாய?" என்று நபாரபாயேணன் தசந்தேன் தகட்டைபான்.

"இப்தபபாததேபான். சிறித தநரத்தக்கு முன்பு தபபாயப் பபார்த்ததேன். ததேபாணிடயேக் கபாணவில்டல என்று 
வதேரிந்தேதம் பதேறிப் தபபாய உடைதனை உங்கடளப் பபார்ப்பதேற்கபாகப் புறைப்பட்தடைன். நீங்கதள எதிரில் வந்த 
விட்டீர்கள."

"அத சரி! தநற்றிரவு தடறையில் ததேபாணிடயேக் கட்டிவிட்டு வரும் தபபாத தடுப்புகடளயும் 
அதேற்குளதளதயே தபபாட்டுவிட்டு வந்திருந்தேபாதயேபா?"

"ஆமபாம், ஐயேபா! தடுப்புகடள எப்தபபாதம் ததேபாணிக்குளதள தபபாட்டு டவத்தவிட்டு வருவததேபான் 
வழக்கம். அத தபபாலதவ தநற்றும் வசயததேன்."

"ஆகபா! நபான் நிடனைத்தேபடிதேபான் நடைந்திருக்கிறைத" என்றைபான் தசந்தேன்.

"என்னை நிடனைத்தீர்கள ஐயேபா! படைடக யேபார் எடுத்தக் வகபாண்டு தபபாயிருக்கிறைபார்கவளன்று உங்களுக்குத் 
வதேரியுமபா?" என்றை ஆவல் தடிக்கும் வதேபானியில் நம்பிக்டகயின் சபாடயே மலர வினைவினைபான் படைதகபாட்டி 
அம்பலவன் தவளபான்.

"அப்பபா! அடதே இப்தபபாத உன்னிடைம் உறுதியேபாகச் வசபால்லிவிடை முடியேபாத. ஒரு தினுசபாக எனைக்குள 
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தீர்மபானித்திருக்கிதறைன். படைடகக் வகபாண்டு தபபானைவர்கள யேபாரபாக இருக்கலபாம் என்பத பற்றிப் பின்பு 
ஆரபாயேலபாம். வபா! முதேலில் மகபாமண்டைதலசுவரரிடைம் தபபாயப் படைகு கபாணபாமற் தபபானை வசயதிடயேத் 
வதேரிவிப்தபபாம்" என்று கூறி தவளபாடனையும் உடைன் அடழத்தக் வகபாண்டு திரும்பினைபான் தசந்தேன்.

சிவ பூடஜே வசயத விட்டு நிர்மலமபானை மனைமும், உடைலுமபாக மபாளிடக வபாசலில் வந்த நின்றை 
இடடையேபாற்றுமங்கலம் நம்பிக்கு நபாரபாயேணன் தசந்தேன் வந்த கூறியே வசயதிடயேக் தகட்டு சஞ்சலமும் 
சிந்தேடனையும் உண்டைபாயிற்று. "வல்லபாளததேவன் கபாடல வடர தேங்கியிருந்த தேன்தனைபாடு உடைன் 
புறைப்படுவதேபாகச் வசபால்லியிருந்தம் அம்மபாதிரி தமபாசம் வசயவபானைபா?" என்று சிந்தித்தேபார். 'ஒரு தவடள 
அப்படிதயே அவன் புறைப்பட்டுப் தபபாயிருந்தேபாலும் தகபாட்டடைடயேத் தேவிர தவவறைங்தக தபபாயிருக்க 
முடியும்? தபபானைடதே ஒரு குற்றைமபாகச் வசபால்லிவிடை முடியேபாத. தபபாகும் தபபாத என்னிடைம் ஒரு வபார்த்டதே 
வசபால்லிவிட்டுப் தபபாயிருக்கக் கூடைபாததேபா?' என்று சமபாதேபானைமும் அடடைந்தேபார். 'தேளபதி இல்லபாவிட்டைபால் 
என்னை? படைகுக்குச் வசபால்லியிருந்தே தநரத்தில் தவளபாடனை வரச் வசபால்லி நபாரபாயேணன் தசந்தேடனையும் 
உடைன் அடழத்தக் வகபாண்டு நபாம் தேனிதயே புறைப்படை தவண்டியேததேபான்' என்று தேமக்குள அவர் ஒரு 
முடிவுக்கு வந்தே தபபாத அம்பலவன் தவளபானும், நபாரபாயேணன் தசந்தேனும் வந்த, 'படைகு கபாணவில்டல' 
என்றை அந்தேச் வசயதிடயேக் கூறியேதேபால் அவர் ஒரு கணம் அதிர்ச்சியேடடைந்தேபார். தவறு படைகுக்கு ஏற்பபாடு 
வசயயும்படி கூறினைபார்.

--------------
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1.18. வதேன்னைவன் ஆபத்ததேவிகள

இன்னைவவன்று புரியேபாதே எண்ணங்களபாலும், அந்தே இரவில் இடடையேபாற்றுமங்கலம் மபாளிடகயில் நடைந்தே 
எதிர்பபாரபாதே சில நிகழ்ச்சிகளபாலும் தேளபதியின் உளளம் குழப்பமடடைந்திருந்தேத. நபாரபாயேணன் தசந்தேன் 
ஏற்றிக் வகபாண்டு வந்த டவத்திருந்தே சிறியே அகல் விளக்கு மங்கலபாக எரிந்த வகபாண்டிருந்தேத. அதேன் 
ஒளியில் தசந்தேடனைப் பபார்த்தேபான் தேளபதி. தசந்தேன் நன்றைபாக உறைங்கிக் வகபாண்டிருந்தேபான். தேளபதிக்கு 
உறைக்கம் வரவில்டல. அங்கு இருப்புக் வகபாளளவும் இல்டல. பயேமும், கலவரமும் நிடறைந்தேவதேபாரு 
உணர்வு அந்தே இருளிதலதயே அங்கிருந்த வவளிதயேறி விடுமபாறு அவடனைத் தூண்டியேத.

விருந்தினைர் மபாளிடகயிலிருந்த புறைப்பட்டுப் பறைளியேபாற்றின் கடரயிலுளள படைகுத் தடறைடயே தநபாக்கி 
நடைந்தேபான் அவன். தடறைக்கு அருதகயிருந்தே குடிடசயின் முகப்பில் யேபாதரபா கட்டிலில் படுத்தத் தூங்கிக் 
வகபாண்டிருப்படதேத் தேளபதி கண்டைபான். பக்கத்தில் வநருங்கிச் வசன்று பபார்த்தே தபபாத படுத்திருப்பத 
படைதகபாட்டி அம்பலவன் தவளபான் என்று வதேரிந்த வகபாளள முடிந்தேத. தேளபதி சுற்றும் முற்றும் 
பபார்த்தேபான். தேன்டனை அப்தபபாத அந்தே நிசி தவடளயில் இடடையேபாற்று மங்கலம் தீவிலுளள யேபாருடடையே 
விழிகளும் எந்தே இடைத்திலிருந்தம் பபார்க்கவில்டல என்படதே உறுதி வசயத வகபாண்டைபான். மனைத்டதேத் 
திடைப்படுத்திக் வகபாண்டு கடரதயேபாரத்தப் புன்டனை மரத்தில் இழுத்தக் கட்டியிருந்தே படைடக 
ஓடசப்படைபாமல் அவிழ்த்தேபான். நல்ல தவடளயேபாகத் தடுப்புகடளயும் படைகிதலதயே டவத்த விட்டுப் 
தபபாயிருந்தேபான் தவளபான். அப்தபபாத பறைளியேபாற்றில் கடர நிமிர ஓடிக் வகபாண்டிருந்தே வவளளத்தின் 
தவகத்டதே எதிர்த்தத் தேன்னைபால் படைடகச் வசலுத்தே முடியுமபா? - என்று எண்ணித் தேயேங்கிக் 
வகபாண்டிருக்கவில்டல அவன். தகவலம், ஒரு சபாதேபாரணப் படைதகபாட்டியேபானை அம்பலவன் தவளபானின் 
டககளுக்குளள வன்டம, புறைத்தேபாயே நபாட்டின் மபாவபரும் படடைத் தேடலவனின் டககளுக்கு இல்லபாமலபா 
தபபாய விடும்? தேளபதியின் டககள தடுப்டப வலித்தேனை. படைகு அக்கடரடயே தநபாக்கி வமல்ல நகர்ந்தேத. 
வவளளத்தின் தவகத்டதேயும், இழுப்டபயும் சமபாளிப்பத கடினைமபாகத்தேபான் இருந்தேத. இளடமயும், 
வளடமயும், ததேபாற்றைமும், ஏற்றைமும் உளள நூற்றுக்கணக்கபானை வசந்நிறைக் குதிடரகள ஒதர திடசயில் 
கபால்கள தபபானைபடி தேறிவகட்டுப் பபாயந்த வவறி வகபாண்டு ஓடினைபால் என்னை தவகம் இருக்குதமபா, அந்தேப் 
பயேங்கர தவகத்டதேத்தேபான் அப்தபபாடதேயே பறைளியேபாற்று வவளளத்தக்கு உவடம கூறை தவண்டும்.

புறைப்பட்டை இடைத்திலிருந்த தநதர அம்பு பபாயவத தபபால் அக்கடரக்குப் தபபாக முடியேவில்டல. 
வவளளத்தின் தபபாக்கில் இழுபட்டு ஒருபுறைமபாகச் சபாயந்த வமதவபாகதவ வசன்றைத படைகு. அவர்கள 
வரும் தபபாத இருந்தேடதே விடை வவளளத்தின் தவகம் இப்தபபாத அதிகரித்திருந்தேத. தேளபதி 
வல்லபாளததேவன் அக்கடரடயே அடடைந்தே தபபாத வவகு தநரமபாகிவிட்டைத. வபபாழுத விடிவதேற்கு 
இன்னும் நபான்டகந்த நபாழிடககதள இருந்தேனை. நிலபா ஒளி சற்று மங்கியிருந்தேத.

அங்கிருந்தே மரவமபான்றில் படைடக இழுத்தக் கட்டிவிட்டுக் கடரதயேபாரமபாக நடைந்த முன்னிரவில் தேபான் 
குதிடரடயே விட்டிருந்தே மரத்தேடிடயே அடடைந்தேபான். பின்னிரவு தநரத்தின் குளிர்ந்தே கபாற்றும், 
கடரதயேபாரத்தத் தேபாழம் புதேர்களில் இருக்குமிடைம் வதேரியேபாமல் மலர்ந்திருந்தே தேபாழம் பூக்களின் மணமும் 
தசபார்ந்திருந்தே தேளபதி வல்லபாளததேவனின் உடைலுக்கும், மனைத்தக்கும் புத்தணர்ச்சி ஊட்டினை.

மரத்தேடியில் அவன் குதிடர தவண்டு தபபாயப் படுத்திருந்தேத. அந்தே அடமதியேபானை தநரத்தில் மரத்தேடியில்
ஆளரவம் தகட்டுக் கிடளகடளச் சரணடடைந்திருந்தே பறைடவகள சிறைகுகடள அடித்தம், ஒலிகடளக் 
கிளப்பியும் தேங்கள இருப்டபப் புலப்படுத்தினை. தேளபதி குதிடரடயேத் தேட்டி எழுப்பினைபான். குதிடர 
கடனைத்தக் வகபாண்தடை எழுந்த நின்று உடைடலச் சிலிர்த்தேத. ஓடச ஒலியேடைங்கியே தபரடமதி வசறிந்தே 
அந்தேப் தபபாதில் பயேங்கரமபாகப் பறைளியேபாற்றைங்கடர எங்கணும் எதிவரபாலித்தேத அந்தேக் கடனைப்வபபாலி.

'சூழ்நிடல இருக்கிறை விதேத்டதேப் பபார்த்தேபால் இன்றும் இனி வரும் சில நபாட்களிலும், புறைத்தேபாயே நபாட்டுக் 
தகபாட்டடைடயேச் சுற்றி மகபாரபாணியேபாருக்கு என்வனைன்னை ஆபத்தகள கபாத்திருக்குதமபா? என்டனைக் 
கபாட்டிலும் வபபாறுப்புளள பதேவியும், அதிகபாரங்களும் மகபாமண்டைதலசுவரருக்கு இருக்கலபாம். ஆனைபால் 
பபாதகபாப்புக் குடறைவினைபால் மகபாரபாணியேபாருக்கு ஏதேபாவத தநர்ந்த விட்டைபால் அந்தேப் பழிடயேத் தேளபதியின் 
தேடலயில் தேபான் சுமத்தவபார்கள. எதேற்கும் நபாம் முன்வனைச்சரிக்டகயேபாக இருந்த வகபாளள தவண்டும்.' 
இவ்வபாறு தேளபதி நிடனைத்தேபான். பின்பு ஏததேபா ஒரு முடிவுக்கு வந்தேவனைபாகக் குதிடரயில் ஏறிப் 
புறைப்பட்டைபான். குதிடர தகபாட்டைபாற்றிலுளள வதேன் திடசப் வபரும்படடையின் தகபாட்டடைடயே தநபாக்கிச் 
வசன்றைத.

சபாடலதயேபாரத்த மரப்வபபாந்தகளில் வநருப்புக் கங்குகடளப் தபபான்றை விழிகடள உருட்டிக் வகபாண்டு 
பதங்கியிருந்தே தகபாட்டைபான்கள இடடையிடடைதயே எழுப்பியே குரூரமபானை ஒலிகள தேவிர முற்றிலும் 
அடமதியேபாக இருந்தே அந்தே தநரத்தில் குதிடரக் குளம்புகளின் ஒலி அளவபாக வரிடசவயேபாத்தத் வதேபாடைர்ந்த
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ஒலிப்பத என்னைதவபா தபபாலிருந்தேத.

பூ சிறித சிறிதேபாக மலர்ந்த இதேழ்களின் நறுமணமும், அழகும் பரவுவத தபபால் ஒளியின் மலர்ச்சிடயே 
தநபாக்கி இருள ததேபாற்று டநந்த வகபாண்டிருக்கும் அந்தேப் பின்னிரவு தநரத்தில் மண்ணும், விண்ணும், 
மரங்களும், வசடி வகபாடிகளும் தேன்டனைச் சுற்றியுளள எங்கும் எதவும் வபார்த்டதேகளின் வபபாருள 
எல்டலக்குள சிக்கபாதே ஒரு தபரழகில் ததேபாயந்வதேழுந்த வகபாண்டிருப்பத தபபால் அவன் கண்களுக்குத் 
ததேபான்றியேத.

வதேன் பபாண்டி நபாட்டுப் படடைத் தேடலவனுக்கு வபாள முடனையில் தபபாரிடும் வீரச்சுடவ ஒன்று மட்டும் 
தேபான் டக வந்தே பழக்கம் என்பதில்டல; ஆண்டமயும், பருவமும், வபபாறுப்பும் வந்தே பின்பு கற்றுத் 
வதேரிந்த வகபாண்டை சுடவ அத. இரத்தேத்ததேபாடு இரத்தேமபாகப் பழக்கத்ததேபாடு பழக்கமபாகத் தேமிழ்ச் 
சுடவயும், கவிச்சுடவயும் பிறைவியிதலதயே வல்லபாளததேவனிடைம் இயேல்பபாக அடமந்திருக்கின்றைனை. 
எத்தேடகயே குழப்பமும் கலவரமும் தேன்டனையும், தேன் வபபாறுப்டபயும் சூழ்ந்திருந்தேபாலும் சுற்றுப்புறைத்தின்
அழகில், அந்தே அழகு உண்டைபாக்கும் சிந்தேடனைகளில் ததேபாயும் வழக்கம் மனைப் பண்பபால் அவனுக்கு 
இருந்தேத.

தேளபதி தகபாட்டைபாற்டறை அடடைந்த படடையிருப்பினுள நுடழயும் தபபாத கீழ்த்திடச வவளுத்தவிட்டைத. 
விடிந்தேதம் விடியேபாதேதமபாகத் திடீவரன்று தேளபதி தகபாட்டடைக்குள வரதவ அங்கிருந்தே பலவடகப் 
படடைகடளயும் தசர்ந்தே ஆயிரக்கணக்கபானை வீரர்கள பரபரப்புக்கு உளளபானைபார்கள. 'என்னைதவபா? ஏததேபா? 
படடைத் தேடலவருடடையே திடீர் வருடகயின் விடளவு யேபாதேபாயிருக்குதமபா?' என்று வீரர்கள தேங்களுக்குள 
வமதவபாகப் தபசிக் வகபாண்டைனைர். நபால்வடகப் வபரும்படடைகளும், ஆயுதேச் சபாடலகளும், யேபாடனைகளும், 
குதிடரகளும் வரிடச வரிடசயேபாகக் கட்டைப்பட்டிருந்தே வகபாட்டைங்களும் நிடறைந்தே அப்வபரியே 
தகபாட்டடையில் மிகச் சில விநபாடிகளுக்குள ஒரு புதியே சுறுசுறுப்புப் பரவிவிட்டைத. எடதேதயேபா எதிர்பபார்த்த
ஆவதலபாடு தடித்த நிற்கும் எழுச்சி ஏற்பட்டிருந்தேத. தேளபதியின் கீழ் உளள படடை அணிகளின் 
தேடலவர்கவளல்லபாம் விழிப்பும், தூக்கமும் ஒன்தறைபாவடைபான்று தபபாரிடும் தசபார்ந்தே கண்கதளபாடு ஓதடைபாடி 
வந்த அவடனை வரதவற்றைனைர். அவனைத கட்டைடளடயே எதிர்தநபாக்கிக் கட்டிக் கபாத்த நின்றைனைர் அவர்கள.

தேளபதியின் கண்கள அவர்களுள யேபாதரபா ஒருவடர மட்டும் குறிப்பிட்டுத் ததேடுவத தபபால் சுழன்றைனை. 
ஒவ்வவபாருவரபாகப் பபார்த்தக் வகபாண்டு வந்தே அவன் பபார்டவ ஆபத்ததேவிகளின் படடைக்குத் 
தேடலவனைபானை மகர வநடுங்குடழக்கபாதேனின் தமல் ஒரு கணம் நிடலத்தேத. அந்தேப் பபார்டவயின் 
குறிப்டபப் புரிந்த வகபாண்டு ஓரிரு அடிகள முன் டவத்த நடைந்த வந்த வணங்கினைபான் மகர 
வநடுங்குடழக்கபாதேன்.

"குடழக்கபாதேதர! ஆபத்ததேவிகள படடைடயேச் தசர்ந்தே வீரர்கவளல்லபாம் தகபாட்டடைக்குள தேபாதனை 
இருக்கிறைபார்கள?" என்று தகட்டைபான் தேளபதி.

"ஆம்! எல்தலபாரும் தகபாட்டடைக்குளதள இருக்கிறைபார்கள?"

"நல்லத! மற்றைவர்கள தபபாகலபாம்! குடழக்கபாதேரும் நபானும் தேனிடமயில் சிறித தநரம் தபச தவண்டும்..."

குடழக்கபாதேடனைத் தேவிர அங்கு நின்று வகபாண்டிருந்தே மற்றைவர்கள வவளிதயேறினைர். வதேன்னைவன் 
ஆபத்ததேவிகள என்பபார் படடைகளுள ஒரு முக்கியேமபானை பிரிவினைர். வதேன்பபாண்டி நபாட்டு அரசமரபினைரின் 
உயிருக்குக் கவசம் தபபான்றைவர். வவளிப்படடையேபாகத் வதேரிந்ததேபா, வதேரியேபாமதலபா ஆபத்ததேவிகளின் 
கபாவல் இருந்த வகபாண்டிருக்கும். ஆட்சியில் குழப்பம், சூழ்ச்சி, சதி இவற்றில் ஏதேபாவத ஏற்பட்டைபாதலபா, 
ஏற்படுவதேபாகத் வதேரிந்தேபாதலபா தேளபதி ஆபத்ததேவிகடளப் பயேன்படுத்தேலபாம்.

ஆபத்ததேவிகடளப் பயேன்படுத்தே தவண்டியே அத்தேடகயே வநருக்கடி இப்தபபாத தேளபதி 
வல்லபாளததேவனுக்கு ஏற்பட்டிருந்தேத. யேபாரபால் எப்தபபாத என்னை ஏற்படை முடியுவமன்று அவனைபால் 
சிந்திக்கதவபா, வசபால்லதவபா முடியேவில்டல. இரவு நடைந்தேவற்டறை நிடனைத்தேபால் இடடையேபாற்று மங்கலம் 
நம்பியின் தமதலதயே அவனுக்கு அவநம்பிக்டக ஏற்பட்டைத. இரண்டு ஆறுகளுக்கு நடுதவயுளள அந்தேச் 
சின்னைஞ்சிறு தீவில் மகபாமண்டைதலசுவரரின் உளளத்திலும், மபாளிடகயிலும் நிடறைந்த கிடைந்தே 
சூழ்ச்சிகடள எண்ணியேதபபாத அவன் திடகத்தேபான். 'ஒரு வபரியே இரவின் சிறியே சில நபாழிடககளுக்குள 
இடடையேபாற்று மங்கலத்தில் இவ்வளவு மர்மங்கடளப் புரிந்த வகபாளள முடியுமபானைபால் சில நபாட்கள 
இரவும் பகலும் எந்தநரமும் அங்தகதயே முழுடமயேபாகத் தேங்கியிருந்தேபால் இன்னும் எவ்வளதவபா வதேரிந்த
வகபாளள முடியும்?' என்று எண்ணினைபான் அவன்.

தேளபதியின் முகத்தில் ததேபான்றி மடறையும் ஆழ்ந்தே சிந்தேடனைகளின் சபாடயேடயேப் பபார்த்தக் வகபாண்தடை 
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பயேபக்திதயேபாடு எதிரில் நின்று வகபாண்டிருந்தேபான் மகர வநடுங்குடழக்கபாதேன்.

"ஓ! உங்கடள நிறுத்தி டவத்தக் வகபாண்டு நபான் ஏததேபா சிந்தேடனையில் மூழ்கிவிட்தடைன்!"

"பரவபாயில்டல! நபான் கபாத்திருப்தபன்" என்று அடைக்கமபாகக் கூறினைபான் மகர வநடுங்குடழக்கபாதேன்.

"குடழக்கபாதேதர! தநற்று மபாடல குமரித் தடறையில் மகபாரபாணியேபார் வழிபபாட்டுக்கு வந்திருந்தே தபபாத 
நடைந்தே நிகழ்ச்சி பற்றிக் தகளவிப்பட்டிருப்பீர்கள. வதேன்பபாண்டி நபாட்டுக்கு இத ஒரு தசபாதேடனைக்கபாலம். 
நமக்குத் வதேரியேபாமதல நம்டமச் சுற்றிச் சதிகள நடைந்த வகபாண்டிருக்கின்றைனை. சிறித கபாலத்தக்கு நபாம் 
விழிப்புடைன் இருக்க தவண்டும். அறிவின் பலத்டதேதயேபா, சிந்தேடனையின் வன்டமடயேதயேபா வகபாண்டு 
மட்டும் இவற்டறைச் சமபாளித்த விடை முடியேபாத. இப்தபபாத நபான் வசபால்வடதே நீங்கள நன்றைபாகக் 
கவனித்தக் தகட்க தவண்டும். ஆபத்ததேவிப் படடைகள இன்னும் சிறித கபாலத்தக்குப் புறைத்தேபாயே நபாட்டுக் 
தகபாட்டடையில் மகபாரபாணியேபாடரச் சுற்றி இருப்பத நல்லத. கூடியேவடரயில் இந்தேப் பபாதகபாப்பு ஏற்பபாடு 
வவளியில் அதிகம் பரவித் வதேரிந்த விடைபாமல் பபார்த்தக் வகபாளள தவண்டும். மகபாரபாணியேபாடரச் 
சுற்றிதயேபா, அல்லத தகபாட்டடைப் பகுதிகளிதலபா சந்ததேகத்தக்குரியே ஆட்கள யேபார் நடைமபாடினைபாலும் 
கண்கபாணித்த எனைக்குத் தேகவல் அனுப்பதவண்டும்."

"இப்தபபாததே ஆபத்ததேவிகதளபாடு புறைப்படுகிதறைன்."

"புறைப்படுவத சரி! இன்டறைக்கு அங்தக வதேன்பபாண்டி மண்டைலக் கூற்றைத் தேடலவர்களின் கூட்டைம் 
நடடைவபறுகிறைத. அதேற்கபாக இடடையேபாற்று மங்கலம் நம்பி அங்கு வர இருக்கிறைபார். அவர் தபபாயச் 
தசருவதேற்கு முன்தப நீங்களும் ஆபத்ததேவிப் படடைகளும் அங்தக தபபாயச் தசர்ந்த விடை தவண்டும்."

"அப்படிதயே வசயகிதறைபாம்."

"இடடையேபாற்று மங்கலம் நம்பி இன்று அல்லத நபாடள வடர அரண்மடனையில் தேங்குவபார். நீங்கள முடிந்தே 
மட்டில் அவருடடையே பபார்டவயில் வதேன்படைபாமல் இருக்கதவ முயேலுங்கள."

"எங்களபால் இயேன்றைவடர அவருடடையே கவனைத்தக்கு ஆளபாகமதல இருக்க முயேல்கிதறைபாம்."

"நீங்கள புறைப்படைலபாம், தேபாமதேம் வசயயேபாதீர்கள" - தேளபதி வல்லபாளததேவன் ஆபத்ததேவிகள 
படடைத்தேடலவனைபானை மகர வநடுங்குடழக்கபாதேனுக்கு விடடைவகபாடுத்த அனுப்பினைபான்.

வபபாழுத விடிந்த நன்றைபாக வவயில் பரவிவிட்டைத. அங்தகதயே நீரபாடிவிட்டுக் கபாடலக் கடைன்கடள 
முடித்தக் வகபாண்டு கூற்றைத் தேடலவர் கூட்டைத்தில் கலந்த வகபாளவதேற்கபாகத் தேபானும் தகபாட்டடைக்குப் 
புறைப்பட்டுச் வசல்ல நிடனைத்தேபான் அவன். இவ்வபாறு நிடனைத்தக் வகபாண்தடை படடைக் குடியிருப்பின் 
வபாயிற்புறைமபாக வந்த தமற்தக சபாடலயில் ஆபத்ததேவிப் படடைகள அணிவகுத்தக் தகபாட்டடைக்குப் 
புறைப்பட்டுக் வகபாண்டிருப்படதேப் பபார்த்தேபான். படடைத் தேடலவன் மகர வநடுங்குடழக்கபாதேன் 
புறைப்படுவதேற்கு முன்னைபால் இறுதியேபாகத் தேளபதி வல்லபாளததேவனுக்கு வணக்கம் வசலுத்தி மரியேபாடதே 
வசயதேபான்.

"நீங்கள தபபாகலபாம். நபான் கூடை இன்னும் சிறித தநரத்தில் அங்கு வருதவன்" என்று வசபால்லி 
அனுப்புவதேற்கபாகத் தேளபதி வபாய திறைந்தே தபபாத கீழ்ப்புறைம் இடடையேபாற்று மங்கலத்தக் கிடள வழியில் 
குதிடர வரும் ஒலி தகட்டைத. வல்லபாளததேவன் வியேப்தபபாடு திரும்பிப் பபார்த்தேபான். குதிடர தமல் வந்த 
வகபாண்டிருந்தே வீரன் அவர்கடள தநபாக்கித்தேபான் வருவத தபபால் வதேரிந்தேத.

"நீங்கள புறைப்படுங்கள! தேபாமதிக்க தவண்டைபாம்" என்று குடழக்கபாதேடனைத் தரிதேப்படுத்தினைபான் தேளபதி. 
"யேபாதரபா வருகிறைபாற் தபபாலிருக்கிறைததே!" என்று வசபால்லித் தேயேங்கினைபான் குடழக்கபாதேன்.

"வரட்டும்! நபான் பபார்த்த விசபாரித்தக் வகபாளகிதறைன். நீங்கள நிற்கக் கூடைபாத. உடைதனை புறைப்பட்டு 
விடுங்கள." தேளபதியின் குரலிலிருந்தே அவசரத்டதேப் புரிந்த வகபாண்டு குடழக்கபாதேன் படடைகளுடைன் 
கிளம்பினைபான். அவனும் படடைகளும் தமற்தக சிறித தூரம் வசன்று மடறையும் வடரயில் பபார்த்தக் 
வகபாண்டிருந்த விட்டுக் கிளம்பினைபான் தேளபதி வல்லபாளததேவன். யேபாதரபா சிரிக்கும் ஒலி தகட்டைத.

"என்னை தேளபதி? ஆபத்ததேவிகடள அனுப்பியேபாயிற்றைல்லவபா?" என்று தகலியேபாகச் சிரித்தக் வகபாண்தடை 
தகட்டைவபாறு குதிடரயிலிருந்த இறைங்கினைபான் நபாரபாயேணன் தசந்தேன்.
---------
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1.19. தறைவியின் கபாதேல்

இடடையேபாற்று மங்கலம் தீவில் டவகடறையின் அழகியே சூழ்நிடலயில் வசந்தே மண்டைபத்தப் 
வபபாழிலிலுளள மரங்கள அடசந்தேனை. இடலகளிலும், பூக்களிலும், புல் நுனிகளிலும் முத்தப் தபபால் 
திரண்டிருந்தே வவண்பனித் தளிகள இளகி உதிர்ந்தேனை. வபபாழிலில் மலர்ந்திருந்தே சண்பகம், தகபாங்கு, 
தவங்டக, மல்லிடக, முல்டல மலர்களின் நறுமணத்டதேத் வதேன்றைல் கபாற்று வபாரிக் வகபாண்டு வந்தேத. 
வபாவிகளிலும் சித்திரப் பூங்குளத்திலும், வசம்டமயும், வவண்டமயுமபாக ஆம்பலும், தேபாமடரயும் 
அலர்ந்த விரிந்த, வண்டுகடள விருந்தக்கு அடழத்தேனை. கபாதேலனின் பருத்தே ததேபாடளத் தேன் வமல்லியே 
டககளபால் அடணத்தத் தேழுவும் கபாதேலிடயேப் தபபால் கடரதயேபாரத்த மரங்களின் பருத்தே அடிப்பகுதிடயேப்
பறைளியேபாற்று நீர்த்தேரங்கள தேழுவிச் வசன்றைனை. இடலகளிலும், பூக்களிலும், குங்குமக் கடரசல் தபபால் 
வபபாங்கிவரும் வசந்நீர்ப் பரப்பிலும், இளங் கதிரவனின் ஒளிக் கதிர்கள மின்னினை. வசந்தே மண்டைபத்த 
விமபானை மதிற்சுவர்களின் மபாடைங்களில் அடடைந்த கிடைந்தே மணிப்புறைபாக்கள கூட்டைமபாக வவளிப்பட்டுப் 
பறைந்தேனை.

வபபாழுத புலர்ந்த விட்டைத. ஒளியின் ஆட்சிக்கு உரியேவன் கிழக்தக அடிவபானைத்டதேக் கிழித்தக் வகபாண்டு 
கிளர்ந்வதேழுந்த விட்டைபான். ஆனைபால் வசந்தே மண்டைபத்தப் பளளியேடறையின் வபபாற்கட்டிலில் இரத்தினைக் 
கம்பள விரிப்புகளின் தமல் படுத்தக் வகபாண்டிருந்தே அந்தே இளம் தறைவி மட்டும் இன்னும் விழித்தக் 
வகபாளளவில்டல. ஐதயேபா, பபாவம்! நன்றைபாக அயேர்ந்த தூங்குகிறைபார் தபபாலிருக்கிறைத. பளளியேடறையின் 
அழகியே ஓவியேப் பலகணி வழிதயே ஒளிக்கதிர்கள கட்டிலின் விளிம்பில் பட்டும் அவர் உறைங்கிக் 
வகபாண்டு தேபான் இருக்கிறைபார்.

அப்தபபாத அந்தேப் பளளியேடறையின் கதேவுகடளச் வசந்தேபாமடர மலர் தபபான்றை அழகும், வசண்பக அரும்பு 
தபபான்றை விரல்களும் வபபாருந்தியே அந்தேப் வபண் கரம் திறைந்தேத. முன் டகயில் வவண்டமயேபானை சங்கு 
வடளயேல்கடளயும் விரல்களில் வபபான் தமபாதிரங்கடளயும் அணிந்திருந்தேத.

வனைப்பு நிடறைந்தே அந்தே மலர்க் கரத்தக்கு உரியேவள யேபார்? அருகில் வநருங்கிப் பபார்க்கலபாம். ஆ! 
இடடையேபாற்று மங்கலம் நம்பியின் புதேல்வி குழல்வபாயவமபாழி அல்லவபா இவள? அடைடைபா? இந்தே 
விடியேற்கபாடல தநரத்தில் இவ்வளவு அழகபானை பூம்வபபாழிலின் இடடைதயே அலங்கபாரமபானை வசந்தே 
மண்டைபத்தின் கதேவருதக தேங்கப் பதடம ஒன்று உயிர் வபற்று நிற்பத தபபால் அல்லவபா நிற்கிறைபாள? 
நீரபாடி, அகிற்புடகயூட்டியே கூந்தேல் தமகக் கபாடு தபபால் விளங்கியேத. அந்தே தமகக் கபாட்டில் மின்னும் 
பிடறைமதி தபபால் வகபாடடை மல்லிடகச் சரத்டதே அளளி முடித்திருந்தேபாள. சுழலும் கரு வண்டுகள தபபால், 
பிறைழும் வகண்டடை மீன்கள தபபால் மலர்ந்தே விழிகளும், சிரிக்கும் வசம்பவழ இதேழ்களுமபாகக் கதேவருதக 
தேயேங்கி நின்றைபாள குழல்வமபாழி.

உறைங்கிக் வகபாண்டிருப்பவடர எழுப்பிவிடை தவண்டுவமன்றும் ஆடச; அததே சமயேத்தில் கதேடவப் 
பலமபாகத் தேட்டி ஓடச உண்டைபாக்குவதேற்கும் பயேமபாக இருந்தேத. தேயேங்கித் தவண்டு மின்னைதலபா எனைச் 
சிறியே இடடை வநளியே அவள நின்றை ததேபாற்றைம் வநஞ்சத்டதேச் சூடறையேபாடுவதேபாக இருந்தேத.

பலகணியின் வழிதயே எட்டிப் பபார்த்த, "அடிகதள!" என்று கிளி மிழற்றுவத தபபால் வமல்லக் 
கூப்பிட்டைபாள அவள. பளளியேடறைக் கட்டிலில் படுத்திருந்தே இளந் தறைவி புரண்டு படுத்தேபார்.

"அடிகதள! இன்னும் உறைக்கத்டதே உதேறிவிட்டு எழுந்திருப்பதேற்கு உங்களுக்கு மனைம் வரவில்டலயேபா? 
வபபாழுத நன்றைபாகப் புலர்ந்த விட்டைததே?" இரண்டைபாவத முடறையேபாகச் சற்று இடரந்ததே கூப்பிட்டைபாள 
குழல்வமபாழி. அதேதனைபாடு கதேவிலும் தேட்டைதவ, தேட்டியே ஒலி, அடதேச் வசயதே வமன்பூங்டககளில் 
வசறிந்திருந்தே வடளகளின் ஒலி - எல்லபாமபாகச் தசர்ந்த தறைவியின் உறைக்கத்தக்குத் திருப்பளளி எழுச்சி 
பபாடிவிட்டைனை. தறைவி கண் விழித்தேபார். மஞ்சத்தில் எழுந்த உட்கபார்ந்தேபார். விரதே நியேமங்களபாலும், 
தேவத்தேபாலும் வருந்தியே ஒரு தறைவியின் உடைம்பு தபபாலவபா ததேபான்றுகிறைத அத? ஆகபா! என்னை கட்டைழகு? 
தீக்வகபாழுந்த தபபால் எவ்வளவு சிவப்பபானை நிறைம்? வபாலிபத்தின் அழகு முழுடமயேபாய நிடறைந்த, 
ஆடசடயேக் கடளயும் தேவத்வதேபாழிலில் இருந்த தேம்டமக் கபாண்தபபார் கண்களின் ஆடசடயே 
வளர்த்தவிடும் தபபாலிருக்கிறைததே இந்தேத் தறைவியின் ததேபாற்றைம்!

"ஓ! நீயேபா? இந்தே தநரத்தக்குள எழுந்த நீரபாடி, பூச்சூடி அலங்கரித்தக் வகபாண்டு என்டனையும் 
எழுப்புவதேற்கு வந்த விட்டைபாதயே?" எழுந்த உட்கபார்ந்தே தறைவி அவள வவளிதயே நின்று வகபாண்டு தேம்டம 
மிகுந்தே ஆவலுடைன் எதிர்பபார்த்திருப்படதேக் கண்டு இவ்வபாறு கூறினைபார்.

"ஆமபாம்! அதிகபாடலயில் எழுந்திருந்த தேவக் கடைன்கடளயும், நியேம ஒழுக்கங்கடளயும் தேவறைபாமல் வசயயே
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தவண்டியே தறைவிகதள இப்தபபாவதேல்லபாம் அதிக தநரம் தூங்கத் வதேபாடைங்கி விட்டைபார்கள. அதேன் கதி 
என்னை ஆவத?" - அவள தவண்டுவமன்தறை குறும்பபாகப் தபசினைபாள. நீண்டை முகமும், கூரியே நபாசியும், 
பிறைடர மயேக்கும் வசீகர விழிகளும் வபபாருந்தியே அந்தேத் தறைவி ஓரிரு கணங்கள அவடளதயே உற்றுப் 
பபார்த்தேபார். அவருடடையே இதேழ்களில் தமபாகனைப் புன்னைடக அரும்பியிருந்தேத. ததேபாளகடளயும் மபார்டபயும்
தசர்த்தப் தபபார்த்திக் வகபாண்டிருந்தே வமல்லியே கபாவித் தணி விலகி நழுவியேத. அடியில் சிறுத்த தமதல 
பரந்த அகன்றை வபபான் நிறை மபார்பு, உருண்டு திரண்டை வளமபானை ததேபாளகள, அவற்டறைக் குழல்வமபாழி 
கடடைக் கண்களபால் திருட்டுப் பபார்டவ பபார்த்தேபாள. பிறைகு அவள தேடரடயேப் பபார்த்தேபாள. கன்னைங்கள 
சிவந்தேனை. 'இவர் தறைவியேபா? அல்லத நம் தபபான்றை தபடதேப் வபண்களிடைம் உளளங்கடளவயேல்லபாம் 
வகபாளடள வகபாளவதேற்கு குமபாரதவள வகபாண்டை மபாறு தவடைமபா?' என்று எண்ணி எண்ணி உளளம் 
உருகினைபாள குழல்வமபாழி.

"வபண்தண நீ என் தமல் வீணபாகப் பழி சுமத்தகிறைபாய! மபான் ததேபாலில் படுத்தத் தூங்கும் தறைவிடயேப் 
பஞ்சடணகதளபாடு கூடியே மஞ்சத்தில் உறைங்க டவத்தேபால் அவன் அந்தேப் புதியே சுகத்தில் தேன்டனையும் 
மறைந்த தநரத்டதேயும் மறைந்த விடுவத தேபாதனை இயேற்டக?"

"பரவபாயில்டல! தறைவிடயே நபாங்கள மன்னித்த விடைத் தேயேபாரபாக இருக்கிதறைபாம். எழுந்திருந்த வபாருங்கள. 
நீரபாடுவதேற்குப் தபபாகலபாம்."

"நீரபாடுவதேற்கு தவறு எங்தக தபபாகதவண்டும்? இததேபா இங்தகதயே வசந்தே மண்டைபத்தக்குப் பின்னைபால் 
பறைளியேபாற்றுப் படித்தடறை இருக்கிறைத. நீ சிரமப்படை தவண்டைபாம். நபான் இங்தகதயே நீரபாடிக் 
வகபாளகிதறைன்."

"ஐதயேபா! கூடைபாத. அப்பபா வசபால்லிவிட்டுப் தபபாயிருக்கிறைபார். பறைளியேபாற்றில் புதத் தேண்ணீர் பபாயகிறைத. 
உடைலுக்கு ஒத்தக் வகபாளளபாத. நீங்கள தபசபாமல் என்தனைபாடு எழுந்த வபாருங்கள. நபான் வசபால்கிறைபடி 
தகளுங்கள. நீங்கள இருக்கிறை வடர உங்கடளக் கவனித்தக் வகபாளள தவண்டியேத என் வபபாறுப்பு என்று 
சிறித தநரத்தக்கு முன்பு தேபான் அப்பபா கூறிவிட்டுப் தபபானைபார்" என்றைபாள குழல்வமபாழி.

"அப்படியேபானைபால் மகபாமண்டைதலசுவரர் இப்தபபாத இங்கு இல்டலயேபா?" என்றைபார் தறைவி.

"இல்டல! மகபாரபாணியேபாடரச் சந்திப்பதேற்கபாகப் தபபாயிருக்கிறைபார்."

"என்னை கபாரியேமபாகப் தபபாயிருக்கிறைபாதரபா? என்னிடைம் வசபால்லிக் வகபாளளபாமதல தபபாயவிட்டைபாதர!"

"எனைக்கு அவதேல்லபாம் ஒன்றும் வதேரியேபாத! அவர் திரும்பி வருகிறை வடர தேங்களுக்கு இங்கு ஒரு குடறைவும் 
இல்லபாமல் கவனித்தக் வகபாளள தவண்டுவமன்று எனைக்கு உத்தேரவு."

தறைவி ஒன்றும் மறுவமபாழி கூறைபாமல் அவளுடடையே முகத்டதே ஏறிட்டுப் பபார்த்தப் புன்னைடக புரிந்தேபார்.

கருகருவவன்று அடைர்ந்த வளர்ந்திருந்தே இளந் தேபாடிக்கு தமல் சிவந்தே உதேடுகள வநகிழ அவர் சிரித்தே 
சிரிப்பு குழல்வமபாழிடயேக் கிறைங்க டவத்தேத. தறைவி நீரபாடைப் புறைப்படுவதேற்கபாக எழுந்தேபார். இரண்டு 
டககடளயும் உயேர்த்தி தமதல தூக்கிச் தசபாம்பல் முறித்தே தபபாத, மூங்கிலின் தமல்புறைம் தபபால மின்னியே 
அந்தே வளமபானை புஜேங்களின் அழகு மகபாமண்டைதலசுவரருடடையே புதேல்வியின் உளளத்டதேக் வகபாளடள 
வகபாண்டைத.

"வபாருங்கள தநரமபாகிறைத. அடிகடள அரண்மடனை நீரபாழி மண்டைபத்தில் வகபாண்டு தபபாய விட்டுவிட்டுப் 
பூடசக்கபாக நபான் மலர் வகபாயத வரதவண்டும்" என்று குழல்வமபாழி தறைவிடயே அவசரப் படுத்தினைபாள.

அவர் சிரித்தக் வகபாண்தடை அவடளப் பின்பற்றி நடைந்தேபார். குழல்வமபாழி அன்னைம் தபபால் நடைந்த வசன்றை 
நடடையின் அழடகக் கவியின் கண்கதளபாடு பபார்த்தேபார் தறைவி. பபாம்புப் படைம் தபபால் விரிந்த சுருங்கியே 
அந்தே நடடையின் பின்புறைக் கபாட்சி, மலர் சூடியே கரிகுழல், ஆடமயின் புறைவடிதபபால் வசவ்வியே பபாதேங்கள 
வபயேர்த்த நடைந்தே வபருடம, அத்தேடனை அழடகயும் கண்குளிர தநபாக்கிக் வகபாண்தடை அவளுக்குப் 
பின்னைபால் வமல்லச் வசன்றைபார் அவர்.

வழியில் ஒரு முடறை பின்னைபால் திரும்பி அவடரப் பபார்த்தேபாள அவள. அவர் முறுவல் புரிந்தேபார். 
கபாரணமில்லபாமல் சும்மபா பபார்த்தேதேபாக அவர் எண்ணிக் வகபாளளக் கூடைபாத என்பதேற்கபாக, "அடிகதள! 
தேபாங்கள வழக்கமபாக எந்தே மலர்கடளக் வகபாண்டு பூடசயில் வழிபடுவீர்கள என்று நபான் அறிந்த 
வகபாளளலபாமபா?" என்று தகட்டைபாள.
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"பயேப்படைபாததே, வபண்தண! இந்தே இடடையேபாற்று மங்கலம் தீவில் இல்லபாதே மலரின் வபயேவரடதேயேபாவத 
வசபால்லி உன்டனைத் திண்டைபாடை டவத்த விடை மட்தடைன் நபான்."

"ஏன்? அடிகள தகட்டுப் பபார்ப்பததேபாதனை? இந்தேத் தீவில் இல்லபாதே மலர்கதள கிடடையேபாவதேன்பத 
அடிகளுக்குத் வதேரியேபாத தபபாலும்!"
"இததேபா, எனைக்கு முன்னைபால் நடைந்த வகபாண்டிருக்கிறைததே, இந்தே மலடரயும் தசர்த்தத்தேபாதனை வசபால்கிறைபாய?"
தறைவி குறும்புப் பபார்டவதயேபாடு சுட்டு விரடல அவள பக்கமபாக நீட்டிக் கபாட்டினைபார். குழல்வமபாழி 
விருட்வடைன்று திரும்பினைபாள. இரு விழிகளும் மலர்ந்த விரியே அவருடடையே முகத்டதேப் பபார்த்தேபாள.

"நீ தகபாபித்தக் வகபாளளபாததே. தேவறைபாக தவவறைபான்றும் கூறிவிடைவில்டல. உன்டனை ஒரு மலரபாக உருவகம் 
வசயத கூறிதனைன்" என்றைபார் தறைவி.

"ஓதகபா! உருவகம், உவடம - இந்தே மபாதிரிக் கவிடதேத் தடறையில் கூடை அடிகளுக்கு அனுபவம் 
அதிகதமபா?"

"எல்லபாம் சூழ்நிடலயின் சிறைப்பு. இடடையேபாற்று மங்கலம் நம்பியின் புதேல்வி அருதக இருந்தேபால் கல்லும் 
மரமும் கூடைச் வசபால்லுதம கவி? என்டனைப் தபபால் ஒரு வயேதத் தறைவி ஏததேபா ஒரு வபார்த்டதே வசபால்லி 
விட்டைதில் என்னை ஆச்சரியேம் இருக்க முடியும்."

"ஏததேத? அடிகடளப் தபச விட்டுவிட்டைபால் விநயேமபாக நடகச்சுடவயேபாகப் தபசிக் வகபாண்தடை 
இருப்பீர்கள தபபால் ததேபான்றுகிறைததே."

"எல்தலபாரிடைமும் அப்படிப் தபசி விடை முடியுமபா? ஏததேபா உளளத்தில் தபச தவண்டுவமன்று எனைக்கு 
ஆடசயேபாயிருந்தேத, தபசிதனைன்."

இப்படிக் கூறியேதம் மறுபடியும் அவள தேன் அகன்றை நீண்டை கருவிழிகளபால் அவருடடையே முகத்டதே 
ஏறிட்டுப் பபார்த்தேபாள. தறைவியும் முன்தபபாலதவ அவடளப் பபார்த்தப் புன்முறுவல் வசயதேபார்.

தபசிக் வகபாண்தடை இருவரும் அரண்மடனைக்குள நீரபாழி மண்டைபத்தின் கடரயேருதக வந்த நின்றைனைர். 
தறைவி நீரபாடுவதேற்குத் தேயேபாரபானைபார். "நீரபாடித் தேயேபாரபாக இருங்கள. நபான் நந்தேவனைத்தில் தபபாயப் பூடசக்கு 
தவண்டியே மலர்கடளக் வகபாயத வகபாண்டு வருகிதறைன்" என்று புறைப்பட்டைள குழல்வமபாழி.

அவள நந்தேவனைத்த வபாசலில் நுடழயே இருந்தே தபபாத ஆற்றின் கடரயிலுளள படைகுத் தடறைப்பக்கமிருந்த 
படைதகபாட்டி அம்பலவன் தவளபான் வந்த வகபாண்டிருந்தேபான். அவன் அவடள தநபாக்கித்தேபான் வருவத 
தபபால் வதேரிந்தேத. அவசரமும் பரபரப்பும் அவன் வருடகயில் வதேரிந்தேனை.

"என்டனைத் ததேடித்தேபான் வருகிறைபாயேபா?" என்று அவள தகட்டைபாள.

"ஆமபாம், அம்மபா! தபபாகும் தபபாத உங்களிடைம் வதேரிவிக்கச் வசபால்லி மகபாமண்டைதலசுவரர் இரகசியேமபாக 
ஒரு வசயதி கூறிவிட்டுச் வசன்றிருக்கிறைபார். அடதேச் வசபால்லுவதேற்கபாகத்தேபான் இவ்வளவு அவசரமபாக 
வந்ததேன்" என்று கூறிக் வகபாண்தடை அவடள வநருங்கினைபான் படைதகபாட்டி அம்பலவன் தவளபான்.
-----------
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1.20. தகபாட்டடையில் நடைந்தே கூட்டைம்

நபாரபாயேணன் தசந்தேன் தகட்டை தகளவிடயேச் வசவியுற்றைதம் தேளபதி வல்லபாளததேவன் திடகத்தப் 
தபபானைபான்.

"என்னை தகட்டைபாய?" - மீண்டும் சந்ததேகத்ததேபாடு வினைவினைபான் தேளபதி.

"ஒன்றுமில்டல! தநற்று இரதவபாடு இரவபாக யேபாரிடைமும் வசபால்லிக் வகபாளளபாமல் நீங்களபாகதவ படைடகச் 
வசலுத்திக் வகபாண்டு அவ்வளவு அவசரம் அவசரமபாய ஓடி வந்தீர்கதள! வந்தே கபாரியேத்டதேச் 
வசயதேபாயிற்தறைபா இல்டலதயேபா என்று தேபான் தகட்தடைன்."

தேளபதி தசந்தேடனைச் சந்ததேகத்ததேபாடு பபார்த்தேபான். அந்தேக் குட்டடையேன் தேன்டனை வவற்றி வகபாண்டு விட்டைத 
தபபால் எண்ணிச் சிரித்தே சிரிப்பு தேளபதி வல்லபாளததேவனின் உளளத்தில் எரிச்சடல உண்டைபாக்கியேத.

"எனைக்கு அங்தக உறைக்கம் வரவில்டல. படைகுத் தடறைக்கு வந்த பபார்த்ததேன். படைகு தேயேபாரபாக இருந்தேத. 
எடுத்தக் வகபாண்டு புறைப்பட்டு விட்தடைன்; அவ்வளவுதேபான். நபான் அங்கிருந்த புறைப்பட்டைதேற்கு தவறு 
எந்தே முக்கியேதமபா அவசரதமபா இல்டல" என்றைபான் தேளபதி.

நபாரபாயேணன் தசந்தேன் இடதேக் தகட்டு நமட்டுச் சிரிப்புச் சிரித்தேபான்.

"தேளபதி! வகபால்லர் வதேருவிதலதயே ஊசி விற்க நிடனைக்கிறீர்கள நீங்கள. ஆபத்ததேவிப் படடைகடளக் 
தகபாட்டடைக்கு அனுப்ப தவண்டுவமன்பதேற்கபாகதவ நீங்கள இங்கு வந்தேதம் எனைக்குத் வதேரியும். 
இப்தபபாத அனுப்பிவிட்டுத்தேபான் இங்தக நிற்கிறீர்கள என்பதம் எனைக்குத் வதேரியும்."

தேளபதி ஆத்திரத்ததேபாடு தசந்தேடனை உற்றுப் பபார்த்தேபான். நபாஞ்சில் நபாட்டு தவளபாளப் வபருமக்கள விடதே 
வநல்டலச் தசர்த்த டவக்கும் வநல்லுக்குதிர் தபபான்றை உருவத்டதேயுடடையே தசந்தேடனைக் தகபாபம் தீர 
உடதேத்த விடை தவண்டும் தபபால் டக தறுதறுத்தேத தேளபதிக்கு. 'இடடையேபாற்று மங்கலம் நம்பிடயேப் 
தபபான்றை ஒரு மபாவபரும் இரபாஜேதேந்திரிக்கு ஒற்றைனைபாக தவடல வசயயே இவன் முற்றிலும் தேகுதியேபானைவன் 
தேபான். அவருடடையே திறைடமயேபானை அரசியேல் நிர்வபாகத்தின் வவற்றியில் சரிபபாதி இந்தே ஒற்றைனுக்கு உரியேத' 
என்று தேன் மனைத்தில் எண்ணி வியேந்த வகபாண்டைபான்.

'அவன் அந்தே அதிகபாடலயில் தேன்டனைத் ததேடிக் வகபாண்டு எதேற்கபாக அங்கு வந்தேபான்? தேபான் அங்கிருப்படதே
அவன் எப்படித் வதேரிந்த வகபாண்டைபான்? ஆபத்ததேவிப் படடைகடள அனுப்புவதேற்கபாகத் தேபான் அங்தக 
வந்திருக்கும் தநபாக்கத்டதே அவன் எப்படிப் புளளி பிசகபாமல் அனுமபானிக்க முடிந்தேத?' என்று 
பலவிதேமபாக எண்ணி மனைம் குழம்பினைபான் தேளபதி வல்லபாளததேவன்.

"வதேன் திடசப் வபரும் படடையின் மகபா தசனைபாதிபதியும் இளடமப் பருவத்திதலதயே பல தபபார்களில் 
வவற்றிவபாடக சூடியேவரும், சூழ்ச்சித் திறைன் மிக்கவருமபாகியே தேங்கடளயும் கூற்றைத் தேடலவர் 
கூட்டைத்தக்கு அடழத்த வரச் வசபால்லி மகபாமண்டைதலசுவரர் அடிதயேனுக்குக் கட்டைடளயிட்டிருக்கிறைபார். 
அடதே நிடறைதவற்றைதவ இங்கு வந்ததேன்."

நபாரபாயேணன் தசந்தேன் இடதேக் கூறியே தபபாத அவன் சபாதேபாரணமபானை விநயேத்ததேபாடு தேபான் அப்படிப் 
தபசுகிறைபானைபா? அல்லத தேன்டனைக் குத்தேலபாகக் தகலி வசயகிறைபானைபா? என்று தேளபதிக்குச் சந்ததேகமபாக 
இருந்தேத. அந்தேச் சந்ததேகத்டதே மனைத்தக்குள அடைக்கிக் வகபாண்டு, "தசந்தேபா! நீ என்டனை அடழத்தக் 
வகபாண்டு தபபாக வந்திருப்பதம், அதேற்கபாக மகபாமண்டைதலசுவரர் உன்டனை என்னிடைம் அனுப்பியேதம் 
தவடிக்டகயேபாக அல்லவபா இருக்கிறைத? கூப்பிட்டைபாலும் கூப்பிடைபாவிட்டைபாலும் வழக்கமபாகக் கூட்டைத்தக்கு
வரதவண்டியேவன் தேபாதனை நபான்?" என்று சிரித்தக் வகபாண்தடை தகட்டைபான்.

"அப்படி இல்டல! நீங்கள தநற்றிரவு திடீவரன்று அங்கிருந்த யேபாரிடைமும் வசபால்லிக் வகபாளளபாமல் 
புறைப்பட்டு விட்டைதேபால் கூட்டைத்தக்கு வருவீர்கதளபா, வரமபாட்டீர்கதளபா என்று அவருக்குச் சந்ததேகம்!"

"சில நபாட்களபாக மகபாமண்டைதலசுவரருடடையே சந்ததேகத்தக்கு யேபாரும் எதவும் தேப்ப முடிவதில்டல 
தபபாலிருக்கிறைத!" தவண்டுவமன்தறை தசந்தேனின் வபாடயேக் கிண்டுவதேற்கபாகத் தேபான் அவன் இவ்வபாறு 
கூறினைபான். ஆனைபால் தேளபதியின் தபச்டச விழிப்தபபாடு கூர்ந்த கவனித்தக் வகபாண்டிருந்தே தசந்தேன் 
சுடைச்சுடைப் பதில் வசபான்னைபான்.
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"ஆமபாம்! ஆமபாம்! இப்தபபாவதேல்லபாம் வதேன்பபாண்டி நபாட்டு அரசபாட்சிடயேத் தேங்கள பலத்தினைபால் 
மட்டுதம கபாப்பதேபாக எண்ணிக் வகபாண்டு மகபாமண்டைதலசுவரர் தமதலதயே சிலர் சந்ததேகப் 
படுகிறைபார்களபாதம!"
தசந்தேன் தேன்டனைத்தேபான் குத்திக் கபாட்டுகிறைபான் என்று தேளபதிக்குப் புரிந்த விட்டைத. ஆனைபாலும் அடதேப் 
புரிந்த வகபாளளபாதேத தபபால் தவண்டுவமன்தறை அவன் சிரித்த மழுப்பினைபான்.

அதேன் பின் அவர்கள இருவரும் அதிகம் தபசிக் வகபாளளவில்டல. தேளபதி வல்லபாளததேவன் நீரபாடிக் 
கபாடலக் கடைன்கடள முடித்தக் வகபாண்டு வருகிறைவடர தசந்தேன் கபாத்திருக்க தவண்டியேதேபாயிற்று. 
இருவரும் கூற்றைத்தேடலவர் கூட்டைத்தக்கபாக அரண்மடனைக்குப் புறைப்பட்டை தபபாத வபபாழுத நன்றைபாகப் 
புலர்ந்த வவயில் பரவிவிட்டைத. படடைப்பளளியிலிருந்த சிறித வதேபாடலவு வசன்றைதம் தநதர புறைத்தேபாயே 
நபாட்டு அரண்மடனைக்குச் வசல்லும் வழிடயே விட்டுவிட்டுச் சுற்றி வடளத்தத் திருநந்திக் கடர வழிதயே 
அரண்மடனை வசல்லும் சபாடலயில் குதிடரடயே வசலுத்தினைபான் தசந்தேன். அந்தேப் பபாடதேயில் தபபாகபாமல் 
தேளபதி குதிடரயின் கடிவபாளத்டதேச் சுண்டி இழுத்த நிறுத்தினைபான். தேளபதி பின் தேங்கியேடதேப் பபார்த்தச் 
தசந்தேனும் குதிடரயின் தவகத்டதேக் குடறைத்தக் வகபாண்டு திரும்பி, "என்னை தேளபதி ஏன் நின்று 
விட்டீர்கள. தநரமபாகவில்டலயேபா?" என்று தகட்டைபான்.

"நீ தபபாகிறை பபாடதேயேபாகப் தபபானைபால் கூட்டைவமல்லபாம் முடிந்தே பின்புதேபான் அரண்மடனைக்குப் தபபாயச் 
தசரலபாம். இததேபா அரண்மடனைக்கு தநர்பபாடதே இருக்கும் தபபாத ஏன் திருநந்திக் கடரடயேச் சுற்றிக் 
வகபாண்டு தபபாக தவண்டுவமன்கிறைபாய?" என்று தேளபதி வல்லபாளததேவன் சற்றுச் சினைத்ததேபாடு நபாரபாயேணன் 
தசந்தேடனை வினைவினைபான்.

"பறைளியேபாற்றில் உடடைப்வபடுத்த வவளளம் அந்தேச் சபாடலயில் வபரும் பகுதிடயே அழித்த விட்டைததே! 
அத உங்களுக்குத் வதேரியேபாதேபா? கபாடலயில் மகபாமண்டைதலசுவரர் கூடைத் திருநந்திக் கடரவழியேபாகச் 
சுற்றித்தேபான் அரண்மடனைக்குப் தபபாயிருக்கிறைபார்."

"ஓதஹபா! அதவபா வசயதி? அப்படியேபானைபால் சரிதேபான். திருநந்திக் கடர வழிதயே தபபாகலபாம். விடு 
குதிடரடயே" - தேளபதியின் குதிடர திருநந்திக் கடரச் சபாடலயில் திரும்பியேத.

தேளபதி வல்லபாளததேவடனையும், இடடையேபாற்று மங்கலம் நம்பியின் ஒற்றைனைபானை நபாரபாயேணன் தசந்தேடனையும் 
இப்படிதயே திருநந்திக்கடர தபபாகும் வநடுஞ்சபாடலயில் வசல்லவிட்டு நபாம் புறைத்தேபாயே நபாட்டு 
அரண்மடனைக்குச் வசன்று அங்கு நடைக்கும் முக்கியே நிகழ்ச்சிகடளச் சிறித கவனிப்தபபாம்.

தவறு தவறு பகுதிகளிலிருந்த வந்திருந்தே கூற்றைத் தேடலவர்கள அரண்மடனை மந்திரபாதலபாசடனை 
மண்டைபத்தில் கூடியிருந்தேபார்கள. கூட்டைத்தக்கு முக்கியேமபானை இருவர் யேபாதரபா அவர்கள மட்டும் இன்னும் 
வந்த தசரவில்டல. மகபாமண்டைதலசுவரர் இடடையேபாற்று மங்கலத்திலிருந்ததே இன்னும் வரவில்டல. 
அவர் வந்தேதம் தேமக்குச் வசபால்லியேனுப்பினைபால் தேபாம் உடைதனை புறைப்பட்டு வந்தவிடுவதேபாக மகபாரபாணி 
வபானைவன்மபாததேவி அந்தேப்புரத்திலிருந்த வசபால்லியேனுப்பியிருந்தேபார். தேனிடமயேபாக மண்டைபத்தில் 
அமர்ந்திருந்தே கூற்றைத் தேடலவர்கள தேங்கள மனைம் தபபானை தபபாக்கில் தபசித் வதேன்பபாண்டி நபாட்டு 
அரசியேல் நிடலடம பற்றி விவபாதிக்கத் வதேபாடைங்கினைபார்கள. அப்தபபாத அங்தக கூடியிருந்தே கூற்றைத் 
தேடலவர்கடளத் தேவிர தவறு யேபாருக்கும் வதேரியேக்கூடைபாதே இரகசியேங்கடளக் கூடை அவர்கள தபசினைபார்கள. 
அப்தபபாத அந்தே இடைத்தில் எடதேப் தபசலபாம், எடதேப் தபசக்கூடைபாத என்றை கட்டுப்பபாடு இன்றி அவர்கள 
தேபாரபாளமபாகப் தபசியேதேற்குக் கபாரணம் தேனிடமதேபான். தேங்கடள விடைப் வபரியேவர்கள, தேங்கடளக் 
கட்டுப்படுத்தேக் கூடியேவர்கள அப்தபபாத யேபாரும் இல்டல என்றை தணிவுந்தேபான். அவர்கள எல்தலபாரும் 
நன்றைபாகத் தேமிழ் நூல்கடளக் கற்றுத் தேன்னைடைக்கமும், பண்பும் நன்றைபாக வபாயேக்கப் வபற்றைவர்தேபாம். 
வபபாறுப்பின்றி வபாயக்கு வந்தேபடி தபசுதேல், அளவுக்கு அதிகமபாக உணர்ச்சி வசப்படுதேல் இவற்றைபால் 
விடளயும் தகடுகடளத் திருக்குறைளில் படித்திருந்தேபார்கள.

'நுனிக்வகபாம்பர் ஏறினைபார் அஃதிறைந்த ஊக்கின்
உயிர்க் கிறுதி யேபாகிவிடும்.'

என்வறைல்லபாம் படித்திருந்தேபால் மட்டும் தபபாதமபா? மந்திரபாதலபாசடனை மண்டைபத்தின் அரங்கத்டதேச் 
சுற்றிக் கட்டியிருந்தே பட்டுத் திடரச் சீடலக்குப் பின்னைல் மடறைந்த நின்று வசவிப்புலனின் உணர்டவக் 
கூர்டமயேபாக்கிக் வகபாண்டு ஒன்று விடைபாமல் ஒட்டுக் தகட்டுக் வகபாண்டிருக்கும் ஒரு மனிதே உருவத்டதேப் 
பபார்த்திருந்தேபால் அவர்கள அப்படிப் தபசியிருக்க மபாட்டைபார்கள.

"இந்தேத் வதேன்பபாண்டி நபாட்டுக்கு ஒரு வபபால்லபாதே தசபாதேடனைக் கபாலம். ததேசத்தின் வபரியே வபரியே அரசியேல்
வபபாறுப்புகள தேபாய இழந்தே பிளடளகடளப் தபபால் ஆகிவிட்டைனை. எவதனைபா ஊர் தபர் வதேரியேபாதே ஒற்றைன் 
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மகபாரபாணியேபாடர தவல் எறிந்த வகபால்லத் தணிந்த விட்டைபான் என்றைபால் நம்முடடையே வீரத்தக்கு எவ்வளவு
வபரியே அவமபானைம்?" என்றைபார் ததேபாவபாடழக் கூற்றைத்த நன்கனிநபாதேர்.

"மகபாமண்டைதலசுவரர் இடடையேபாற்று மங்கலம் தீடவ விட்டு அந்தேப்புறைம், இந்தேப்புறைம் அடசயேபாமல் 
நபாட்டு நிடலடயேப் பற்றிக் கவடலதயே இன்றி உட்கபார்ந்திருக்கிறைபார். வதேன் திடசப் படடைகளும் படடைத் 
தேடலவர்களும் தவடள தேவறைபாமல் உடைல் வகபாழுக்கத் தின்று விட்டுப் வபபாழுத தபபாகபாமல், 
படடைப்பளளியில் தேபாயேமும், சதரங்கமும் விடளயேபாடிக் வகபாண்டிருக்கிறைபார்களபாதம? இப்படி இருந்தேபால் 
நபாடு எப்படி உருப்படும்?" என்று ஆத்திரத்ததேபாடு வசபால்மபாரி வபபாழிந்தேபார் பபாதகபாட்டுக் கூற்றைத்தப் 
பரிதமலுவந்தே வபருமபாள.

"அத சரி, ஐயேபா! தேளபதி என்று ஒருவர் மகபா தசனைபாதிபதிப் பட்டைம் கட்டிக் வகபாண்டு 
உட்கபார்ந்திருக்கிறைபாதர! அவருக்குக் கண் அவிந்த தபபாயிற்றைபா? அரச குடும்பத்தேபாருக்குப் பயேங்கரமபானை 
ஆபத்தகள ஏற்படுகிறை சூழ்நிடலடயே அறிந்தம் ஆபத்ததேவிப் படடைகடள அனுப்பபாமல் இருக்கலபாமபா? 
இப்படிப்பட்டை சமயேங்களில் கூடை உதேவி வசயயே முடியேபாமல் அவர்கள எதேற்கபாகத்தேபான் இருக்கிறைபார்கள?" 
என்று வபபான்மபாடனைக் கூற்றைத்தக் கழற்கபால் மபாறைபானைபார் தேம்முடடையே மனைக் வகபாதிப்புப் புலப்படும்படி 
தபசினைபார்.

"கபாணபாமற் தபபானை குமபார சக்ரவர்த்திடயேத் ததேடுவதேற்கபாக இதவடர மகபாமண்டைதலசுவரதரபா, 
தேளபதிதயேபா ஏதேபாவத முயேற்சி வசயதிருக்கிறைபார்களபா? வபபாறுப்புளளவர்கதள இப்படி இருந்தேபால் 
நபாவமல்லபாம் என்னை வசயயே முடியும்? இளவரசர் இரபாசசிம்ம பபாண்டியேர் கடைல் கடைந்த ஈழ நபாட்டில் 
மடறைந்த வசிப்பதேபாகச் வசபால்லிக் வகபாளகிறைபார்கள. இன்னும் சிலர் இளவரசர் படகவர்களுக்கபாகப் 
பயேந்த வதேன்பபாண்டி நபாட்டு எல்டலக்குளதளதயே மடறைந்த வசிக்கிறைபார் என்கிறைபார்கள. எத 
உண்டமவயேன்று நமக்குத் வதேரியேவில்டல. இன்டறையேக் கூட்டைத்தில் இடதேப் பற்றிவயேல்லபாம் விரிவபாகப் 
தபசி ஒரு முடிவுக்கு வரதவண்டும்!" என்று தேம்முடடையே கருத்டதேத் வதேளிவபாகவும், நிதேபானைமபாகவும் 
ஆனைபால் அழுத்தேமபாகவும் எடுத்தக் கூறினைபார் அருவிக்கடரக் கூற்றைத்த அழகியே நம்பியேபார்.

"இந்தேக் குழப்பமபானை சூழ்நிடலகளபால் மகபாரபாணி மனைம் வநபாந்த விரக்தியேடடைந்த தபபாயிருப்பதேபாகப் 
தபசிக் வகபாளகிறைபார்கள. மகபாரபாணி வபானைவன்மபாததேவி இந்தே நபாட்டில் கன்னியேபாகுமரித் வதேயவத்தக்கு 
அடுத்தேபடியேபாக மரியேபாடதேக்கும், வழிபபாட்டுக்கும் உரியேவர்கள. அவர் மனைம் கலங்குமபாறு வசயவத 
நம்முடடையே வபருந்தேன்டமக்தக இழுக்கு" என்று உணர்ச்சி நிடறைந்தே உருக்கமபானை குரலில் மீண்டும் 
அழுத்திக் கூறினைபார் முதேலில் தபச்டசத் வதேபாடைங்கியே நன்கனிநபாதேர்.

"தேபாம் அமர பதேவி அடடைந்தே பின்னைர் இப்படிவயேல்லபாம் நம்முடடையே நபாட்டுக்கும், புதேல்வனுக்கும், 
பட்டைத்தேரசி வபானைவன்மபாததேவியேபார்க்கும் தன்பங்களும், வதேபால்டலகளும் ஏற்படுவமன்று பரபாந்தேக 
பபாண்டியேச் சக்ரவர்த்தி கனைவிலபாவத எண்ணியிருப்பபாரபா? அவர் இருந்தேபால் தேபான் இப்படிப்பட்டை 
நிடலகள ஒன்றும் ஏற்பட்டிருக்க முடியேபாததே?" என்று மிகுந்தே ஏக்கத்ததேபாடு கூறிப் வபருமூச்சு விட்டைபார் 
மற்வறைபாரு கூற்றைத் தேடலவர்.

அவர்கள இப்படி ஒருவதரபாவடைபாருவர் தபசிக் வகபாண்டிருந்தே தபபாத மந்திரபாதலபாசடனை மண்டைபத்த 
வபாசலில் யேபாதரபா பலர் தபசிக் வகபாண்தடை உளதள வரும் ஒலி தகட்டைத. ஒரு தசவகன் முன்னைபால் 
தவகமபாக ஓடி வந்த, "மகபாமண்டைதலசுவரரும், மகபாரபாணியும் வந்த வகபாண்டிருக்கிறைபார்கள" என்று 
கூற்றைத் தேடலவர்களுக்கு முன் தேகவல் வகபாடுத்தேபான். மூடலக்வகபாருவரபாகத் தேங்களுக்குத் ததேபான்றியேபடி 
இருக்டககளில் உட்கபார்ந்த உடரயேபாடிக் வகபாண்டிருந்தேவர்கள மரியேபாடதேயேபாக எழுந்த நின்றைனைர். 
தேங்கடள விடை அதிகபாரமும், மதிப்பும், வபருடமயும் உளளவர்கடள எதிர்பபார்த்தச் சபாதேபாரணமபானை 
மனிதேர்கள கபாத்திருக்கும் தபபாத ஏற்படும் ஒரு வடக அடமதி அங்தக திடீவரன்று நிலவியேத. 
தவதலந்தியே வீரர் ஒடுக்கமபாக ஒதங்கி நின்று வகபாண்டைனைர்.

மகபாரபாணி வபானைவன்மபாததேவியேபாரும், இடடையேபாற்று மங்கலம் நம்பியும் மண்டைபத்தக்குள நுடழந்தேனைர். 
அவர்களுக்குப் பின்னைபால் அதேங்தகபாட்டைபாசிரியேர் பிரபானும், பவழக்கனிவபாயேரும் வந்தேனைர். 
மகபாரபாணிதயேபாடு ஆசிரியேர் மகள விலபாசினியும், தேளபதியின் தேங்டக பகவதியும் உடைன் வந்திருந்தேனைர். 
மண்டைபத்தில் இருந்தே கூற்றைத் தேடலவர்கள எல்தலபாடரயும் வணங்கி எதிர்வகபாண்டு வரதவற்றைனைர்.

"தேளபதி வல்லபாளததேவன் எங்தக? அவடனை அடழத்த வரச் வசபால்லி தசந்தேடனை அனுப்பிதனைதனை! 
இன்டறையே கூட்டைத்தில் அவன் கலந்த வகபாளவத அவசியேமபாயிற்தறை? இன்னும் வரவில்டலதயேபா?" என்று
அங்கிருந்தேவர்களிடைம் தகட்டைபார் இடடையேபாற்று மங்கலம் நம்பி. "வரவில்டல" என்று அவர்களிடைமிருந்த 
பதில் கிடடைத்தேத. மண்டைபத்தின் நபான்கு புறைமும் கண்கடளச் வசலுத்திச் சிறித தநரம் கூர்ந்த பபார்த்தக் 
வகபாண்டிருந்தேபார் மகபாமண்டைதலசுவரர்.
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"இவதேன்னை? இந்தே மண்டைபத்தில் ஏற்வகனைதவ கபாற்றுக் குடறைந்த புழுக்கமபாக இருக்கிறைத. இந்தேப் 
பட்டுத் திடரகள எதேற்கு? இவற்டறை அகற்றி விடுங்கள" என்று அங்கு நின்றிருந்தே வமயக்கபாப்பபாளர்கடள
தநபாக்கித் திடீவரன்று ஒரு கட்டைடள பிறைப்பித்தேபார் அவர். அப்தபபாத திடரக்குப் பின்னைபால் யேபாதரபா 
அவசரமபாக நடைந்த வசல்லும் ஒலி தகட்டைத.

--------
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1.21. தசந்தேன் வசயதே சூழ்ச்சி

பறைளியேபாற்று வவளளம் கபாரணமபாகச் சுற்று வழியில் அரண்மடனைக்குப் புறைப்பட்டிருந்தே தசந்தேனும், 
தேளபதியும் திருநந்திக்கடரடயே அடடையும் தபபாத ஏறைக்குடறையே நடுப்பகல் ஆகிவிட்டைத. 
வல்லபாளததேவனின் உடைல் தேபான் குதிடர தமல் திருநந்திக்கடரச் சபாடலயில் வசன்று வகபாண்டிருந்தேததே 
வயேபாழியே உளளம் முழுவதம் அரண்மடனையில் நடைந்த வகபாண்டிருக்கும் கூற்றைத் தேடலவர் கூட்டைத்தில் 
லயித்திருந்தேத.

'அடைடைபா! இந்தேப் பபாழபாயப்தபபானை பறைளியேபாற்று வவளளம் நம்முடடையே திட்டைத்டதேதயே மபாற்றிவிட்டைததே? 
இன்னுமபா அரண்மடனையில் கூற்றைத் தேடலவர் கூட்டைத்டதேத் வதேபாடைங்கபாமல் இருக்கப் தபபாகிறைபார்கள? 
தநர்வழியேபாகப் புறைப்பட்டுப் தபபாயிருந்தேபால் இதேற்குள நபாமும் ஒழுங்கபாக அரண்மடனைக்குப் தபபாயக் 
கூட்டைத்தில் கலந்த வகபாண்டிருக்கலபாம். நபாம் தபபாகவில்டல என்பதேற்கபாகக் கூட்டைம் நின்று விடைவபா 
தபபாகிறைத? நமக்குத்தேபான் பல விதேத்தில் நஷ்டைம்! இப்தபபாதளள வதேன்பபாண்டி நபாட்டு அரசியேல் 
சூழ்நிடலயில் மபாறுதேடலச் வசயவதேற்கபானை முக்கியேமபானை பல வசயதிகடளக் கூட்டைத்தில் 
விவபாதித்திருப்பபார்கள. தபபாயக் கலந்த வகபாண்டிருந்தேபால் கூற்றைத் தேடலவர்களும், 
மகபாமண்டைதலசுவரரும் எந்தே தநபாக்கத்தில் கருத்தக்கடள வவளியிடுகிறைபார்கள என்று வதேரிந்த 
வகபாண்டிருக்கலபாம். ஊம்! நிடனைத்தப் பயேன் என்னை? கூட்டைம் முடிவதேற்குள அங்கு எப்படிப் தபபாக 
முடியும்!'

இத்தேடகயே நிடனைவுகதளபாடு குதிடரயில் வசன்று வகபாண்டிருந்தே வல்லபாளததேவன் அடிக்வகபாருதேரம் 
வபருமூச்சு விட்டைபான். பக்கத்தில் குதிடரடயே வமதவபாகச் வசலுத்தியேவபாதறை வந்த வகபாண்டிருந்தே 
நபாரபாயேணன் தசந்தேன் தேளபதியின் முக மபாறுதேல்கடளயும் பிறை வசயேல்கடளயும் உன்னிப்பபாகப் பபார்த்தக் 
வகபாண்தடை வந்தேபான். அக்கபாலத்தில் திருநந்திக்கடரயும், அடதேச் சூழ அடமந்திருந்தே இடைங்களும் 
பூதேப்பபாண்டி முதேலியே சிற்றூர்களும் சமணர்களும் அவர்களுடடையே திருமடைங்களும், தேவப்பளளிகளும் 
நிடறைந்தளள பிரததேசமபாக இருந்தேனை. கபாலஞ்வசன்றை தபரரசர் பரபாந்தேக பபாண்டியேர் டசவ சமயேத்டதேப் 
தபபாற்றி வளர்த்தேபாலும் ஏடனையே சமயேங்கள வளரவும் உறுதடண புரிந்தேபார். தேமத அரசபாட்சிக் கபாலத்தில் 
திருநந்திக்கடரயிலுளள சமணப் வபரும்பளளிகள சிறைப்பபாக நடடைவபறுவதேற்கபாக அவர் அளித்தே பளளிச்
சந்தேப்பங்கள பல. சமணர்கள சீரபாக வபாழ்ந்தே கபாலத்தில் திருநந்திக்கடர மடலப் பகுதிகளில் அற்புதேமபானை 
குடகக் தகபாவில்கடளக் குடடைந்தேபார்கள. சமண மதேம் இப்தபபாதளள சூழ்நிடலயில் அவ்வளவு 
சிறைப்தபபாடில்டலயேபானைபாலும் அதேன் வபருடமக்குரியே அடடையேபாளங்கள அங்கங்தக வதேன்படைத்தேபான் 
வசயதேனை.

சமணர் திருமடைங்களும், வபருந்தேவப் பளளிகளும் நிடறைந்தே ஒரு பகுதியில் தேளபதியும், தசந்தேனும் 
குதிடரடயேச் வசலுத்திக் வகபாண்டு வசன்றைனைர். அழுக்கடடைந்தே ஆடடையும் மயிற்பீலி தேபாங்கியே டகயுமபாக 
சமணத் தறைவிமபார்கள வீதியில் அங்கும் இங்குமபாகப் தபபாய வந்த வகபாண்டிருந்தேனைர்.

"தசந்தேபா! தேண்ணீர் தவட்டக அதிகமபாக இருக்கிறைத. இங்தக பருகுவதேற்கு நீர் கிடடைக்குமபா?" என்று ஒரு 
சமணப் பளளிடயேச் சுட்டிக் கபாட்டிச் தசந்தேனிடைம் தகட்டைபான் தேளபதி.

"கிடடைக்கும்! இறைங்கி உளதள தபபாயக் தகளுங்கள. அதவடர நபான் குதிடரடயேப் பபார்த்தக் வகபாண்டு 
இங்தக இருக்கிதறைன்" என்றைபான் நபாரபாயேணன் தசந்தேன்.

தேளபதி குதிடரயிலிருந்த இறைங்கிச் சமணப் பளளியினுள நுடழந்தேபான். அங்தக உட்புறைம் உட்கபார்ந்த 
ஏததேபா படழயே சுவடிடயேப் படித்தக் வகபாண்டிருந்தே வயேத முதிர்ந்தே தறைவி ஒருவர் அவடனைப் 
முன்முறுவல் வசயத வரதவற்றைபார். அவனுடடையே ததேபாற்றைத்டதேயும், உடடைகடளயும் பபார்த்தேவுடைதனைதயே 
அவன் வபரியே பதேவியிலுளளவனைபாக இருக்க தவண்டுவமன்படதே அந்தேச் சமணத் தறைவி வதேரிந்த 
வகபாண்டைபார்.

"வபாருங்கள! உங்களுக்கு என்னை தவண்டும்?" என்று அன்புடைதனை விசபாரித்தேபார் அவர்.

"சுவபாமி! தேபாகம் அதிகமபாயிருக்கிறைத. பருகுவதேற்குக் வகபாஞ்சம் தேண்ணீர் தவண்டும்" என்றைபான் 
வல்லபாளததேவன். தறைவி எழுந்த வசன்று அவனுக்குத் தேண்ணீர் வகபாண்டு வந்த வகபாடுத்தேபார். அவன் 
தவண்டியே மட்டும் பருகித் தேபாகத்டதேத் தேணித்தக் வகபாண்டைபான்.

"வவகு தூரம் பிரயேபாணம் வசயத அலுப்படடைந்தேவர் தபபால் வதேன்படுகிறீர்கள. இப்படிச் சிறித 
படுத்திருந்த பிரயேபாணக் கடளப்புத் தீர ஓயவு எடுத்தக் வகபாளளுங்கதளன்" என்று பரிவபாக உபசரித்தேபார் 
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அந்தேத் தறைவி.

"இல்டல. நபான் அவசரமபாகப் புறைத்தேபாயே நபாட்டு அரண்மடனைக்குச் வசல்ல தவண்டும். தேங்க தநரமில்டல" 
என்று அவன் கூறைவும் வியேப்புடைன் அவன் முகத்டதே நிமிர்ந்த பபார்த்தே தறைவி, "அடைபாடைபா! இவ்வளவு தூரம் 
வீணபாக அடலந்திருக்கிறீர்கதள? அரண்மடனைக்குச் வசல்லப் பறைளியேபாற்றின் கடரடயே ஒட்டினைபாற் 
தபபாலக் குறுக்குச் சபாடல ஒன்று வசல்கிறைததே. அதேன் வழியேபாகப் தபபாயிருந்தேபால் இதேற்குள அரண்மடனை 
தபபாயச் தசர்ந்திருக்கலபாதம. அடதே விட்டு விட்டு இவ்வளவு வதேபாடலவு அடலந்திருக்கிறீர்கதள?" 
என்றைபார்.

"சுவபாமீ! அந்தே வழி எனைக்கும் வதேரியும்! ஆனைபால் பறைளியேபாற்றில் வவளளம் வந்த தநற்று இரதவ அந்தேக் 
குறுக்கு வழிவயேல்லபாம் உடடைப்வபடுத்த மூழ்கி விட்டைதேபாதம? அதேனைபால் தேபான் சுற்று வழியேபாக 
இருந்தேபாலும் பரவபாயில்டல என்று நபானும் என் நண்பனும் இப்படி வந்ததேபாம்."

"அப்படியேபா! வவளளம் உடடைத்தக் வகபாண்டு தபபாய விட்டைவதேன்று உங்களுக்கு யேபார் அப்படிச் 
வசபான்னைபார்கள?" என்று ஒரு தினுசபாகச் சிரித்தக் வகபாண்தடை தகட்டைபார் அவர்.

"ஏன்? என்னுடைன் பிரயேபாணம் வசயயும் ஒரு நண்பன் தேபான் வசபான்னைபான்."

"நபான் இன்று கபாடலயில் தேபாதனை அததே பபாடதேயேபாக இங்கு வந்த தசர்ந்ததேன்! பறைளியேபாற்றில் வவளளம் 
தபபாவத உண்டமதேபான். ஆனைபால் பபாடதே உடடைப்வபடுத்த மூழ்கி விட்டைதேபாக உங்கள நண்பன் 
வசபால்லியிருந்தேல் அத முழுப் வபபாயயேபாகத்தேபான் இருக்க தவண்டும்."

தூயடம திகழும் அந்தேத் தறைவியின் முகத்டதேப் பபார்த்தே தபபாத அவர் கூறுவத வபபாயயேபாக இருக்கபாத 
என்று ததேபான்றியேத அவனுக்கு. திடீவரன்று தேளபதியின் சந்ததேகம், தகபாபம் எல்லபாம் நபாரபாயேணன் தசந்தேன்
தமல் திரும்பினை. அவன் எதேற்கபாகதவபா, தேன்னிடைம் வபபாய வசபால்லித் தேன்டனைச் சுற்றி வடளத்த 
இழுத்தேடிப்பதேபாகத் ததேபான்றியேத. "சுவபாமீ! ஒரு தவடள நீங்கள வரும் தபபாத ஆற்றில் வவளளம் 
குடறைவபாக இருந்திருக்கலபாம். அதேன் பின்பு அதிகமபாகிச் சபாடலகடள மூழ்கச் வசயதிருக்கலபாம் 
அல்லவபா?" என்று தேன் சந்ததேகத்டதே உறுதி வசயத வகபாளவதேற்கபாக மறுபடியும் தகட்டைபான் தேளபதி. அவர் 
கலகலவவன்று சிரித்தேபார். "ஐயேபா! நீங்கள சிந்தேடனை உணர்தவ இன்றிக் தகளவி தகட்கின்றீர்கள. நபான் 
இங்கு வந்த சில நபாழிடகப் தபபாதக்கு தமல் ஆகியிருக்கபாத. பறைளியேபாறு மிகவும் பளளமபானை இடைத்தில் 
ஓடுகிறைத. அரண்மடனைக்குச் வசல்லும் சபாடலதயேபா கடரதமல் மடலச்சிகரம் தபபால் தமடைபானை இடைத்தில் 
தபபாகிறைத. என்னை தேபான் வவளளம் வரட்டுதம, இந்தே சில நபாழிடக தநரத்தில் சபாடலகவளல்லபாம் அழிந்த 
மூழ்கியிருக்க முடியுவமன்படதே என்னைபால் நம்பமுடியேவில்டல."

நிதேபானைமபாகச் சிந்தித்தே தபபாத அவர் கூறுவத நியேபாயேமபாகதவ பட்டைத அவனுக்கு. தேன் உணர்ச்சிகடளதயேபா,
தகபாபதேபாபங்கடளதயேபா அங்தக அந்தேத் தறைவிக்கு முன் வவளிக் கபாட்டிக் வகபாளள விரும்பவில்டல 
அவன். "சரி! நபான் வருகிதறைன் சுவபாமீ! இவ்வளவு வதேபாடலவு அடலந்தேத அடலந்தேபாயிற்று. இனி எந்தே 
வழியேபாகப் தபபானைபால் என்னை?" என்று அவரிடைம் வணங்கி விடடைவபற்றுக் வகபாண்டைபான்.

'இந்தே ஊர் எல்டல கடைக்கிறைவடர நபாரபாயேணன் தசந்தேனிடைம் எதவும் தகட்கக் கூடைபாத. எல்டல 
கடைந்தேவுடைன் அந்தேத் திருட்டுக் குளளநரிடயேக் குதிடரயிலிருந்த கீதழ பிடித்தத் தேளளி இரண்டு 
கன்னைங்களிலும் பூடசக்கபாப்புக் வகபாடுத்த, 'ஏனைடைபா நபாதயே! என்டனைப் வபபாய வசபால்லியேபா ஏமபாற்றினைபாய?' 
என்று தகட்க தவண்டும்!' இவ்வபாறு மனைக் வகபாதிப்புடைன் எண்ணிக் வகபாண்தடை திருநந்திக்கடரச் சமணப்
வபரும் பளளியிலிருந்த வவளி வந்தேபான் தேளபதி வல்லபாளததேவன். படிகளில் இறைங்கித் வதேருடவப் 
பபார்த்தேதம் அவனுக்குப் பகீவரன்றைத. அங்தக நபாரபாயேணன் தசந்தேன் இல்டல. நிறுத்திவிட்டுப் 
தபபாயிருந்தே தேளபதியின் குதிடரயும் இல்டல. வல்லபாளததேவன் திடகத்தேபான். ஒரு விநபாடி அவனுக்கு 
தமற்வகபாண்டு என்னை வசயவவதேன்தறை புரியேவில்டல. வநற்றி சுருங்கியேத, புருவங்கள வடளந்தேனை. 
விழிகள சிவந்தேனை. ததேபாளகள விம்மிப் புடடைத்வதேழுந்தேனை. வபார்த்டதேகளில் அடைக்கி விவரிக்க முடியேபாதே 
ஆத்திரம் அவனுள குமுறியேத. தசந்தேன் தேன்டனை தவண்டுவமன்தறை ஏததேபா ஒரு கபாரணத்தக்கபாக 
திட்டைமிட்டு முட்டைபாளபாக்கி விட்டைத தபபால் இருந்தேத அவனுக்கு. தேபான் அன்டறையேக் கூட்டைத்தில் கலந்த 
வகபாளள அரண்மடனைக்கு உரியே தநரத்தில் தபபாயவிடைபாமல் தேடுத்த அடலக்கழிக்கதவ தசந்தேன் 
வதேபாடைக்கத்திலிருந்த சூழ்ச்சி புரிந்த வந்திருக்கிறைபான் என்பதம் அவனுக்கு ஒருவபாறு புரிந்தேத. அப்தபபாத
மட்டும் தேப்பித் தேவறி நபாரபாயேணன் தசந்தேன் அவனுக்கு முன்னைபால் அகப்பட்டிருந்தேபால் பழி பபாவம் 
வந்தேபாலும் பரவபாயில்டல என்று வகபாடல வசயவதேற்குக் கூடைத் தணிந்திருப்பபான் அவன்.

'தசந்தேன் எந்தேப் பக்கமபாகக் குதிடரடயேச் வசலுத்திக் வகபாண்டு தபபானைபான்? எப்தபபாத தபபானைபான்?' என்று 
அக்கம் பக்கத்தில் யேபாரிடைமபாவத விசபாரிக்கலபாவமன்று எண்ணியேவனைபாயச் சுற்றும் முற்றும் பபார்த்தேபான் 
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தேளபதி.

சமணப் பளளியின் வபாயிற்புறைத்த தமடடையில் இருபத இருபத்திரண்டு வயேத மதிக்கத்தேக்க இளம்வபண்
ஒருத்தி பூ விற்றுக் வகபாண்டிருந்தேபாள. அவள டகயில் பூக்கூடடை ஒன்று வதேபாங்கிக் வகபாண்டிருந்தேத. 
டகயிதல பூமபாடல ஒன்டறை டவத்தக் வகபாண்டிருந்தேபாள. கூடடையில் ஆம்பல், தேபாமடர, மல்லிடக, 
முல்டல, சண்பகம், தகபாங்கு, தவங்டக முதேலியே பல நிறைங்கடளயும், பலவடகடயேயும் தசர்ந்தே புத 
மலர்கள குவிந்திருந்தேனை. தேபான் தேண்ணீர் குடிப்பதேற்கபாகச் சமணப் பளளிக்குள நுடழந்தே தபபாதம் அந்தேப் 
வபண் அங்தக உட்கபார்ந்திருந்தேதேபாக நிடனைவிருந்தேத வல்லபாளததேவனுக்கு. அவடளக் தகட்டைபால் தசந்தேன்
எங்தக தபபானைபான் என்றை விவரம் வதேரியேலபாம் என்று நிடனைத்தேபான்.

அந்தேப் பூக்கபாரப் வபண் நல்ல அழகியேபாகக் கபாட்சியேளித்தேபாள. அந்தே நிடலயில் மலர் 
குவியேல்களுக்கிடடைதயே அவடள எவனைபாவத ஒரு கவிஞன் பபார்த்திருந்தேபால், "மலர்களுக்கிடடைதயே - 
சபாதேபாரணமபானை வவறும் மலர்களுக்கு இடடைதயே - இளடமயும், தமபாகமும், வசறிந்தே புதியே வபருமலர் 
ஒன்று பூத்தப் வபபாலிவுடைன் வீற்றிருக்கிறைத" என்றை கருத்த அடமயும் படி ஒரு கவிடதேதயே 
இயேற்றியிருப்பபான். வசந்தேபாடழ நிறைமும், வசங்குமுதே இதேழும் கருதமகக் கூந்தேலுமபாகப் பூப்தபபான்றை 
டகயில் இருவபாட்சி பூப்தபபான்றை விரல்கடளக் வகபாண்டு பூக்கடளத் வதேபாடுத்தக் வகபாண்டிருந்தேபாள 
அவள. சண்பகம் வமபாட்டுக்கடளப் தபபான்றை அவளுடடையே விரல்களில் ஒளிந்த வகபாண்டிருந்தே திறைடம 
உதிரிப் பூக்கடள ஊழ்விடனைடயே வரிடசப்படுத்தம் பரம்வபபாருள நியேதி தபபால் வரிடசப்படுத்தி 
தவகமபாகவும் நளினைத்தடைனும் வதேபாடுத்தக் வகபாண்டிருந்தேத.

சிறித தநரம் தேன்னுடடையே வசபாந்தேக் கவடலகடளயும் மறைந்த அந்தே விரல்களின் நளினைத்டதே 
விரல்களுக்குரியேவளின் வனைப்டப அனுபவித்த தநபாக்கினைபான் தேளபதி. பின்பு தேன் நிடனைவு 
வரப்வபற்றைவனைபாய வமல்ல நடைந்த அவள அருகில் வசன்று, "வபண்தண! சிறித தநரத்தக்கு முன் இந்தே 
மடைத்த வபாசலில் இரண்டு குதிடரகளும் ஒரு குட்டடை மனிதேனும் இருந்தேபார்கதள, அவன் குதிடரகடளச் 
வசலுத்திக் வகபாண்டு எந்தேப் பக்கமபாகப் தபபானைபாவனைன்று உனைக்குத் வதேரியுமபா?" என்று தேன்னுடடையே 
குரலில் கனிடவயும், இனிடமடயேயும் வரவடழத்தக் வகபாண்டு விசபாரித்தேபான்.

கீதழ குனிந்த பூத்வதேபாடுத்தக் வகபாண்டிருந்தே அந்தேப் வபண் தேடலடயே நிமிர்த்தி அவடனைப் பபார்த்தேபாள. 
அவள முகத்தில் ஒருவிதே உணர்ச்சியும் வதேன்படைவில்டல. உதேடுகள அடசந்த தகபாணினை. பதில் 
வசபால்லவில்டல.

"உன்டனைத்தேபான் அம்மபா தகட்கிதறைன். பதில் வசபால்தலன்" என்று சிறித உரத்தே குரலில் இடரந்தேபான் 
தேளபதி. அப்தபபாதம் அவள வபாயிலிருந்த பதில் வரவில்டல. "ஐயேபா உங்களுக்கு என்னை தவண்டும். 
அந்தேப் வபண்ணுக்குப் தபச வரபாத. அவள பிறைவிச் வசவிடு - பிறைவி ஊடம." பின்னைபாலிருந்த குரல் 
வந்தேத.

தேளபதி திரும்பிப் பபார்த்தேபான். அந்தேப் வபண்ணின் தேந்டதேதபபால் ததேபான்றியே வயேதேபானை கிழவன் ஒருவன் 
நின்று வகபாண்டிருந்தேபான். தகளவிப்பட்டை உண்டமயில் ஏற்பட்டை அதிர்ச்சி, தேபான் தகட்க தவண்டியே 
தகளவிடயேக் கூடை மறைந்த தபபாகச் வசயத விட்டைத. 'அவளபா ஊடம? அமுதேக் குடைம் தபபால் பருவத்தின் 
அழகு வமருகு வசயதிருக்கும் அந்தேப் வபபாற் சித்திரப் பபாடவயேபா ஊடம?'

தேளபதி பரிதேபாபத்ததேபாடு அவடளப் பபார்த்தேபான். 'படடைப்புக் கடைவுள வபபால்லபாதேவன், மிகமிகப் 
வபபால்லபாதேவன்!' என்று தேனைக்குள முணுமுணுத்தக் வகபாண்டைபான் அவன்.

"என்னை ஐயேபா? பூ எதேபாவத தவண்டுமபா? தவண்டுமபானைபால் வசபால்லுங்கள. தேரச் வசபால்கிதறைன்" என்று 
அந்தேக் கிழவன் வதேபாண வதேபாணத்தேபான்.

"ஒன்றும் தவண்டைபாம்! இங்தக வபாசலில் என் நண்பன் ஒருவன் குதிடரகதளபாடு நின்று வகபாண்டிருந்தேபான். 
நபான் மடைத்தக்குள வசன்று திரும்புவதேற்குள திடீவரன்று எங்தகபா தபபாயவிட்டைபான். அவன் எந்தேப் 
பக்கமபாகப் தபபானைபான் என்று எனைக்குத் வதேரியே தவண்டும்."

"எனைக்குத் வதேரியேபாத! நபான் பபார்க்கதவயில்டல, ஐயேபா!" என்று டகடயே விரித்த விட்டைபான் கிழவன். 
'இங்தக இவர்களிடைம் விசபாரித்தப் பயேன் இல்டல' என்று எண்ணிக் வகபாண்டு சபாடலயில் இறைங்கி 
நடைந்தேபான் தேளபதி.

தபபாகும் தபபாத கடடைசி முடறையேபாக அந்தேப் பூக்கபாரப் வபண்டண அவன் கண்கள ஏக்கத்ததேபாடு பபார்க்கத் 
தேவறைவில்டல. தேன்டனை ஏமபாற்றியே தசந்தேன், அவனுடடையே சூழ்ச்சிகள தவறு எத்தேடனைதயேபா முக்கியேமபானை 
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சிந்தேடனைகள - எதவும் அப்தபபாத தேளபதியின் உளளத்தில் தமவலழுந்த நிற்கவில்டல. கபால் தபபானை 
தபபாக்கில் நடைந்த வகபாண்தடை, வபபாருத்தேமில்லபாதே இடைத்தில் வபபாருத்தேமில்லபாதே அழடக டவத்த விடும் 
படடைப்பின் முரண்பபாட்டடைச் சிந்தித்தக் வகபாண்தடை சபாடலயில் நடைந்தேபான். எங்தக தபபாகிதறைபாம் என்றை 
நிடனைதவ இல்டல அவனுக்கு.

--------------
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1.22. அடிகள கூறியே ஆரூடைம்

தறைவிடயே நீரபாடைச் வசபால்லிவிட்டு அவருடடையே பூடசக்கு தவண்டியே மலர்கடளக் வகபாயவதேற்கபாக 
நந்தேவனைத்தக்குச் வசன்றை குழல்வமபாழிடயே அம்பலவன் தவளபான் சந்தித்தேபான் அல்லவபா? 
மகபாமண்டைதலசுவரர் உங்களிடைம் வசபால்லும்படி முக்கியே வசயதி கூறியேனுப்பியிருக்கிறைபார் என்று 
தவளபான் கூறைவும், "என்னை அவசரச் வசயதிதயேபா?" எனைப் பதேறிப் தபபானைபாள அவள.

"அம்மபா! வசந்தே மண்டைபத்தில் தேங்கியிருக்கும் தறைவிடயேக் கண்ணும் கருத்தமபாகக் கவனித்தக் வகபாளளச்
வசபான்னைபார். அடிகள மபாவபரும் சித்தவித்டதேகள, மந்திர தேந்திரங்கள எல்லபாம் டகவரப் வபற்றைவரபாம். 
சிறித மனைங்தகபாணினைபாலும் வசபால்லபாமல் இங்கிருந்த மடறைந்த விடுவபாரபாம். அவர் இங்கிருந்த 
மடறைந்த விட்டைபால் அதேனைபால் வதேன்பபாண்டி நபாட்டுக்தக பலவிதேத்திலும் தீங்குகள உண்டைபாகுமபாம். 
கண்டண இடம கபாப்பத தபபால் இந்தேத் தீவிலிருந்த வவளிதயேறி விடைபாமல் அவடரப் பத்திரமபாக கபாக்க 
தவண்டும் என்று கூறி அனுப்பினைபார்" என்றைபான் படைதகபாட்டி அம்பலவன் தவளபான்.

இடதேக் தகட்டைதம் குழல்வமபாழிக்கு நிம்மதி ஏற்பட்டைத. "அப்பபா! இவ்வளவுதேபானைபா? என்னை 
பிரமபாதேமபானை வசயதிதயேபா என்று பயேந்த தபபாதனைன். இடதேத்தேபானைபா திரும்பவும் அப்பபா உன்னிடைம் 
வசபால்லிவிட்டுப் தபபானைபார். ஏற்கனைதவ என்னிடைம் அவர் கூறியே வசயதிதேபாதனை!" என்று அவனுக்குப் பதில்
வசபால்லிவிட்டு நந்தேவனைத்தக்குள நுடழந்தேபாள அவள.

தவளபான் வந்தே வழிதயே திரும்பிப் படைகுத்தடறைக்குப் தபபாயச் தசர்ந்தேபான். இடடையேபாற்று மங்கலம் 
அரண்மடனை நந்தேவனைத்தில் இல்லபாதே மலர் வடககள வதேன்பபாண்டி நபாட்டிதலதயே இல்டல என்று 
வசபால்லி விடைலபாம். தீவின் நிலப் பரப்பில் கட்டைடைங்களும் மபாளிடககளும் அடமந்திருந்தே பகுதி தபபாக 
எஞ்சியே பகுதி முழுவதம், வபானைளபாவியே மரங்களும், மலர்ச் தசபாடலகளும், பசும் புல்வவளிகளும், மலர் 
வபாவிகளும் நிடறைத்தக் வகபாண்டிருந்தேனை. நந்தேவனைத்தக்குள வசன்றை குழல்வமபாழி கபால் நபாழிடகக்குள 
பலவடக மலர்களபாலும் குடைடலடயே நிரப்பிக் வகபாண்டு திரும்பி விட்டைபாள.

அடிகள நீரபாடி வழிபபாடுகடள முடித்தக் வகபாண்டை பின் குழல்வமபாழி அவடர அட்டிற்சபாடல 
சடமயேலடறைக்கு அடழத்தச் வசன்று உணவு பரிமபாறினைபாள. உணவு முடிந்தேதம் குழல்வமபாழி அவடர 
தநபாக்கி, "அடிகதள! தேபாங்கள இனி வசந்தே மண்டைபத்தில் வசன்று ஓயவவடுத்தக் வகபாளளலபாம். 
மபாடலயில் நபான் அங்கு வருதவன். தவளபானிடைம் வசபால்லிப் படைகில் சிறித தநரம் பறைளியேபாற்றில் சுற்றி 
வரலபாம்" என்றைபாள.

"வபண்தண! பகலில் உறைங்கும் வழக்கம் எனைக்குக் கிடடையேபாத. இப்தபபாத நீ எனைக்கு ஓர் உதேவி வசயயே 
தவண்டும். இந்தே இடடையேபாற்று மங்கலம் மபாளிடகடயேச் சுற்றிப் பபார்க்க தவண்டுவமன்று எனைக்கு 
ஆடசயேபாக இருக்கிறைத. நீ என்தனைபாடு கூடை வந்த சுற்றிக் கபாட்டை முடியுமபா?" என்றைபார் அவள முகத்டதே 
உற்றுப் பபார்த்தக் வகபாண்தடை.

அவருடடையே விருப்பத்டதேக் தகட்டுக் குழல்வமபாழி திடகத்தேபாள. அவருக்கு என்னை பதில் வசபால்வவதேன்று
தேயேங்கினைபாள. அவர் வவளியிட்டை விருப்பம் அத்தேடகயேதேபாக இருந்தேத. வதேன்பபாண்டி நபாட்டின் படடைத் 
தேடலவனைபானை தேளபதி வல்லபாளததேவன் கூடை வவளியிடை முடியேபாதே விருப்பம் அத. இன்று வடர 
இடடையேபாற்று மங்கலம் மபாளிடகயின் ஒவ்வவபாரு மூடல முடுக்குகடளயும் குடறைவின்றி முழுடமயேபாகப் 
பபார்த்தேவர் மகபாமண்டைதலசுவரடரத் தேவிர தவறு யேபாருமில்டல. அவருடடையே அருடமப் புதேல்வியேபானை 
குழல்வமபாழிக்கும் அந்தேரங்க ஒற்றைனைபானை நபாரபாயேணன் தசந்தேனுக்கும் கூடைத் வதேரியேபாதே இரகசியேப் 
பகுதிகள, பபாதகபாப்புக்குட்பட்டை இடைங்கள எத்தேடனைதயேபா அந்தே மபாளிடகயில் உண்டு. அப்படி இருக்கும்
தபபாத ஊர் தபர் வதேரியேபாதே இந்தேத் தறைவிக்கு மபாளிடகடயேச் சுற்றிக் கபாட்டுவத எப்படி முடியும்? 'சுற்றிக் 
கபாட்டைலபாம் என்தறை டவத்தக் வகபாண்டைபாலும் எவற்டறைக் கபாட்டுவத? எவற்டறை மடறைப்பத?' 
குழல்வமபாழி இரு தேடலக் வகபாளளி எறும்பபாகத் தேவித்தேபாள.

"நீ தேயேங்குவடதேக் கண்டைபால் என்னுடடையே விருப்பத்டதே நிடறைதவற்றுவதில் ஏததேபா சில இடடையூறுகள 
இருப்பதேபாக அல்லவபா வதேரிகிறைத? முடிந்தேபால் சுற்றிக் கபாட்டைலபாம். இல்லபாவிட்டைபால் நபான் 
வற்புறுத்தேவில்டல" என்று தேணிவபானை குரலில் மன்னிப்புக் தகட்பத தபபான்றை வதேபானியில் கூறினைபார் 
தறைவி.

"இடடையூறுகளபா? அப்படி ஒன்றுமில்டல. இந்தே மபாளிடகடயேப் வபபாறுத்தேவடரயில் என்னுடடையே தேந்டதே 
சில கட்டுப்பபாடுகளும் வடரயேடறைகளும் டவத்திருக்கிறைபார்."
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"என்னை கட்டுப்பபாடுகவளன்று நபான் அறியேலபாதமபா?"

"எல்லபா இடைங்கடளயும் எல்தலபாருக்கும் சுற்றிக் கபாட்டுவதில்டல! அரண்மடனையில் இருப்பவர்களும் 
சரி, வந்த தபபாகிறை விருந்தினைர்களும் சரி, இன்னைபார் இன்னை பகுதிகளில் தேபான் பழக தவண்டுவமன்று 
கடுடமயேபானை கட்டுக்கபாவல் டவத்திருக்கிறைபார்."

அவள கூறியேடதேக் தகட்டுத் தறைவி மறுவமபாழி கூறைபாமல் இதலசபாகப் புன்முறுவல் வசயதேபார்.

"என்னை நீங்களபாகதவ சிரித்தக் வகபாளளுகிறீர்கள?"

"மகபாமண்டைதலசுவரரின் கூர்டமயேபானை அறிவு எப்படிவயேல்லபாம் தவடல வசயகிறைவதேன்று நிடனைத்தப் 
பபார்த்ததேன், சிரிப்பு வந்தேத."

"பரவபாயில்டல அடிகதள! உங்கள விருப்பத்டதே நபான் வகடுக்கக் கூடைபாத. எழுந்த வபாருங்கள. இந்தே 
மபாளிடகயில் எந்தே இடைங்கடளவயேல்லபாம் கபாட்டை முடியுதமபா அவற்டறைக் கபாட்டுகிதறைன்."

"நீ கபாட்டைபாதே இடைங்கடளவயேல்லபாம் நபான் என்னுடடையே தேவ வலிடமடயேக் வகபாண்டு ஞபானை தநபாக்கத்தேபால் 
பபார்த்த விட்டைபால் என்னை வசயவபாய?"

"அப்படி ஞபானை தநபாக்கத்தேபால் பபார்க்கிறை சபாமர்த்தியேமுளளவர் எல்லபா இடைங்கடளயும் இருந்தே 
இடைத்திலிருந்ததே பபார்த்தக் வகபாளளலபாதம?" என்று பச்டசக் குழந்டதே தபபால் டகவகபாட்டிச் சிரித்த 
அவடரக் தகலி வசயதேபாள மகபாமண்டைதலசுவரரின் புதேல்வி.

"நீ வபரியே குறும்புக்கபாரப் வபண்! உன் தேந்டதேயின் சூழ்ச்சி, சபாதரியேம் ஆகியேவற்றில் முக்கபால் பங்கு 
உனைக்கு வந்திருக்கிறைத" என்று சிரிப்புக்கிடடைதயே கூறிக் வகபாண்தடை சுற்றிப் பபார்ப்பதேற்கபாக 
எழுந்திருந்தேபார் தறைவி.

குழல்வமபாழி அவடர அடழத்தக் வகபாண்டு அவருக்கு முன் நடைந்தேபாள.

"அடிகதள! தறைவிகளுக்கு முக்கபாலமும் உணரும் திறைன் உண்வடைன்று தகளவிப் பட்டிருக்கிதறைன். இத் 
வதேன்பபாண்டி நபாட்டின் எதிர்கபாலத்டதேப் பற்றியே சில முக்கியேமபானை வசயதிகடளப் பற்றி நபான் உங்களிடைம்
ஆருடைம் தகட்கப் தபபாகிதறைன்."

"ஆகபா தேபாரபாளமபாகச் வசபால்கிதறைன். எதிர்கபாலம் ஒளி நிடறைந்தேதேபாக இருக்கப் தபபாகிறைத. வவற்றிகளும், 
வசல்வங்களும் விடளயேப் தபபாகின்றைனை. மபாதேந் தேவறைபாமல் மூன்று மடழ வபபாழியேப் தபபாகிறைத..."

"தபபாதம்! தபபாதம்! நிறுத்திக் வகபாளளுங்கள. உலகத்தில் முதேல் தசபாதியுடைன் பிறைந்தேதிலிருந்த இன்று 
வடர வபபாதவபாக எல்தலபாரும் டவத்தக் வகபாண்டிருக்கிறை நபாடலந்த புளுகு மூட்டடைகடளதயே நீங்களும்
அவிழ்த்த விடுகிறீர்கதள? மபாதேம் மூன்று மடழ வபயவடதே இன்வனைபாருவர் கூறியேபா அறிந்த வகபாளள 
தவண்டும்? வளத்தக்கு இருப்பிடைமபானை நபாஞ்சில் நபாட்டில் மபாதேம் முப்பத நபாளும் எங்தகயேபாவத மடழ 
வபயத வகபாண்டுதேபான் இருக்கிறைத..." முன்னைபால் நடைந்த வகபாண்டிருந்தே குழல்வமபாழி திரும்பி நின்று 
அவடரக் தகலி வசயதேபாள.

அப்தபபாத அவர்கள இருவரும் இடடையேபாற்று மங்கலம் மபாளிடகயில் வதேற்கு மூடலயில் ஒரு 
முக்கியேமபானை பகுதிக்கு வந்திருந்தேபார்கள. கண்ணபாடி தபபான்றை சுவர்களில் தீட்டியிருந்தே உயிர்க்கடள 
வசபாட்டும் ஓவியேங்கடளவயேல்லபாம் பபார்த்தக் வகபாண்தடை நடைந்தேபார் தறைவி. மகபாமன்னைரபாகியே பரபாந்தேகப் 
பபாண்டியேரின் வீரச் வசயேல்கள அந்தே ஓவியேங்களில் தீட்டைப்பட்டிருந்தேனை. இன்னும் வதேன்பபாண்டி 
நபாட்டின் அரச மரடபச் தசர்ந்தே வீரர்களின் தபபார் வசயேல்கள, வபாழ்க்டகக் கபாட்சிகள, அறைச் வசயேல்கள, 
திருப்பணிகள எல்லபாம் தீட்டைப்பட்டிருந்தேனை. அந்தே ஓவியேங்கடள நிமிர்ந்த பபார்க்கும் தபபாத இளந் 
தறைவியின் மயேக்கும் முகத்தில் வபருமிதேச் சபாயேல் படைர்ந்தேத. விரிந்த அகன்றை வீர மபார்பும், வசறிந்த 
உயேர்ந்தே ததேபாளகளும் விம்மிப் புடடைத்தேனை. விழிகளில் அற்புதேமபானைவதேபாரு ஒளி மின்னியேத. தறைவிக்கு 
மனைதில் சுயே நிடனைவு, சூழ்நிடலகடள மறைந்தே ஒரு வபரும் பரவசம் உண்டைபாயிற்று. தேன்தனைபாடு 
குழல்வமபாழி என்றை வபண் வந்த வகபாண்டிருப்பத கூடை அவருக்கு மறைந்த தபபாயவிட்டைத. 
சுவர்ப்பரப்பில் தடிக்கும் உயிர்களபாக நின்றை அந்தே ஓவியேங்களில் பந்தே பபாசங்கள இல்லபாதே தறைவியின் 
உணர்ச்சிடயேக் கவர அப்படி என்னைதேபான் இருந்தேததேபா? எதிதர பபார்க்கபாமல் சுவடரக் கண்டு வகபாண்தடை 
நடைந்தேவடர "நில்லுங்கள! இதேற்கு தமல் தபபாகக் கூடைபாத. இனிதமல் கடுடமயேபானை பபாதகபாப்புக்கு 
உட்பட்டை இடைம்" என்று குறுக்தக டக நீட்டி வழிமறித்தேபாள குழல்வமபாழி.
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சுவர்ச் சித்திரங்கள என்றை கனைவுலகத்திலிருந்த விடுபட்டு எதிதர பபார்த்தேபார் தறைவி. அந்தே இடைத்தக்கு 
எதிதர இருந்தே அடறை வபாயிலில் தூயே வவளடளத் திடர வதேபாங்கியேத. திடரயில் பபாண்டிப் தபரரசின் 
அடடையேபாளச் சின்னைமபாகியே மீனின் உருவமும் நபாஞ்சில் நபாட்டுக் கலப்டப, தமழி வடிவங்களும் 
வபரிதேபாக வடரயேப்பட்டிருந்தேனை. திடரக்கு இப்பபால் மின்னைல் தேண்டு தபபால் ஒளி வீசும் உருவியே 
வபாளகளுடைன் இரண்டு யேவனை வீரர்கள கபாவல் புரிந்த வகபாண்டிருந்தேனைர். 'அடைல் வபாள யேவனைர்' என்றை 
சங்கத் தேமிழ் நூல்களின் வர்ணடனைக்கு ஏற்பக் கருவமழுகில் பிடித்தப் பிடித்த உருவபாக்கியே இரண்டு 
பயேங்கரச் சிடலகள நிற்பத தபபால் ஆடைபாமல், அடசயேபாமல் நின்று வகபாண்டிருந்தேனைர் அந்தே யேவனை 
நபாட்டுக் கபாவல் வீரர்கள.

"ஏன் இதேற்கு தமல் தபபாகக்கூடைபாத என்கிறைபாய? தபபானைபால் என்னைவபாகிவிடும்?" என்று தகட்டைபார் தறைவி.

"நபான் தேபான் முன்னைதமதயே வசபான்தனைதனை! இந்தே மபாளிடகயில் என் தேந்டதேயேபாரின் விருப்பத்தக்கு 
இணங்கத்தேபான் ஒவ்வவபாருவரும் நடைந்த வகபாளள தவண்டும். அவருடடையே உத்தேரடவ மீறினைபால் 
அவருக்குக் தகபாபம் வந்த விடும். என்னை வசயவபார் என்தறை வசபால்ல முடியேபாத."

"யேபாரும் பபார்க்கக் கூடைபாதே அடறைகளில் இதவும் ஒன்தறைபா?"

"ஆமபாம்!"

"அப்படியேபானைபால் சரி! இதேற்கு தமல் நபாம் தபபாக தவண்டைபாம். உன் வபார்த்டதேக்கு நபான் கட்டுப்படுகிதறைன். 
ஆனைபால் அந்தேத் திடறைக்குப் பின்னைபால் என்னை இருக்கிறைத என்படதேயேபாவத வதேரிந்த வகபாளளலபாதமபா?" - 
தறைவி தகட்டைபார்.

குழல்வமபாழி வகபாற்டகத்தடறை ஒளி முத்தக்கடளப் தபபான்றை தேன் அழகியே பல்வரிடச வதேரியேச் சிரித்தேபாள. 
"அடிகதள! நீங்கள வபரியே தேந்திரக்கபாரர். அந்தே இடைத்தக்தக தபபாகக்கூடைபாவதேன்று நபான் வசபால்கிதறைன். 
நீங்கதளபா அங்தக என்னை இருக்கிறைவதேன்று தகட்கிறீர்கள? வகட்டிக்கபார மனிதேர்தேபாம் நீங்கள."

"வசபால்லபாவிட்டைபால் தபபாதயேன். நபான் ஆருடைத்தேபால் கண்டு பிடித்தத் வதேரிந்த வகபாண்டைபால் அப்தபபாத 
என்னை வசயவபாய? இததேபா கண்டு பிடித்த விடுகிதறைன் பபார்!" என்று வசபால்லி ஏததேபா மந்திரத்டதே 
உச்சரிக்கிறைவர் தபபால் பபாவடனை வசயதேபார்.

"அதடை அப்பபா! கண்டுபிடித்த விடுவீர்கதளபா? எங்தக, கண்டுபிடித்தச் வசபால்லி விடுங்கதளன், 
பபார்ப்தபபாம்."

"இததேபா தகட்டுக் வகபாள, வதேன்பபாண்டி தவந்தேர் மரபின் சுந்தேர முடியும், வீர வபாளும், வபபாற் 
சிம்மபாசனைமும் ஆகியே அரசுரிடமச் சின்னைங்கள இருக்கின்றைனை அங்தக."

தறைவியின் ஆருடைத்டதேக் தகட்டு அதிர்ந்த தபபாய நின்றை குழல்வமபாழியின் முகத்தில் ஈயேபாடைவில்டல.
------------
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1.23. ஊடம தபசினைபாள

திருநந்திக்கடரச் சமணப் வபரும்பளளியின் வபாசலில் அந்தேப் பூக்கபார ஊடமப் வபண்ணிடைம் 
தசந்தேடனைப் பற்றி விசபாரித்த விட்டுத் தேளபதி வல்லபாளததேவன் சபாடலயில் இறைங்கிச் வசன்றை சில 
கணங்களுக்குப் பின் ஓர் அதிசயே நிகழ்ச்சி நடடைவபற்றைத. அதிசயேவமன்றைபால் வவறும் அதிசயேமபா அத? 
வியேப்டபயும், திடகப்டபயும் ஒருங்தக உண்டைபாக்கக் கூடியே அதிசயே நிகழ்ச்சி அப்தபபாத அங்தக 
நடடைவபற்றைத.

சமணப் பளளியின் கிழக்குப் புறைம், இருபத முப்பத அடி பளளத்தேபாக்கு நிலமபாக இருந்தேத. அந்தேப் 
பளளத்தேபாக்குப் பிரததேசத்தில் சிறியே கபாட்டைபாறு ஒன்றின் கிடளக் கபால்வபாய பபாயந்த வகபாண்டிருந்தேத. 
கபால்வபாயக்கு அப்பபால் சமவவளி நிலத்தில் வநடுந்தூரத்தக்கு வநடுந்தூரம் பபாக்கு மரங்களும் வதேன்டனை 
மரங்களும் அடைர்த்தியேபாக வளர்ந்திருந்தேனை. பபாக்கு மரங்களின் தூரில் மினுமினுவவன்று மின்னும் 
முக்தகபாண வடிவப் பச்டச இடலகளும், வகபாத்தக் வகபாத்தேபாக மிளகுக் வகபாடிகளும் தேழுவிப் 
படைர்ந்திருந்தேனை.

தேளபதியின் தேடல தமற்தக திருநந்திக்கடரச் சபாடலயின் திருப்பத்தில் மடறைந்தேததேபா இல்டலதயேபா, 
தேடரயின் இடடைவவளி வதேரியேபாமல் படைர்ந்த கிடைந்தே கீழ்ப்புறைத்தப் பளளத்தின் பசுடமயிலிருந்த 
இரண்டு வசந்நிறைக் குதிடரகளும் ஒரு குட்டடை மனிதே உருவமும் வமதவபாக வவளிதயேறி தமட்டுக்கு 
வந்தேனை. அந்தே உருவதம நபாரபாயேணன் தசந்தேன்.

அப்தபபாதம் அந்தேப் பூக்கபாரப் வபண்ணுடைன் அவள தேந்டதேயும் அங்தக தேபான் உட்கபார்ந்த 
வகபாண்டிருந்தேபார். என்னை ஆச்சரியேம்? எந்தே ஓர் அழகியே வபண்டணப் பிறைவிச் வசவிடு என்றும் பிறைவி 
ஊடம என்றும் தேளபதி எண்ணி, படடைத்தேவன் டககடளத் தூற்றிக் வகபாண்டு தபபானைபாதனைபா, அந்தேப் 
வபண் இப்தபபாத நபாரபாயேணன் தசந்தேனிடைம் வபாய திறைந்த தபசினைபாள. "ஐயேபா! நீங்கள கூறியேபடிதயே அந்தே 
மனிதேரிடைம் நடித்த ஏமபாற்றி அனுப்பி விட்தடைபாம். நபான் ஊடமயேபாகதவ நடித்த விட்தடைன். என் 
தேந்டதேயும் தேமக்கு ஒன்றும் வதேரியேபாவதேன்று பதில் வசபால்லி அனுப்பிவிட்டைபார்" என்று குயிலின் 
இனிடமயும் யேபாழின் நளினைமும் வசறிந்தே குரலில் நபாரபாயேணன் தசந்தேனிடைம் கூறினைபாள அந்தேப் பூக்கபாரப் 
வபண்.

"மிகவும் நல்ல கபாரியேம் வசயதீர்கள! உனைக்கும் உன் தேந்டதேக்கும் நபான் என் நன்றிடயேத் வதேரிவித்தக் 
வகபாளளுகிதறைன், வபண்தண!" என்று வசபால்லிக் வகபாண்தடை தேன் இடுப்புக் கச்டசடயே அவிழ்த்த 
இரண்டு வபபாற்கபாசுகடள அந்தேப் வபண்ணிடைம் எடுத்தக் வகபாடுத்தேபான் நபாரபாயேணன் தசந்தேன். வட்டைமபாக 
இருந்தே அந்தேக் கபாசுகளின் ஒருபுறைம் மகர மீன் வடிவம், இன்வனைபாரு புறைம் யேபாடனையின் உருவம் 
அடமந்திருந்தேனை. பபாண்டியே நபாட்டில் பரபாந்தேகனின் இறுதிக் கபாலத்தில் வவளியிடைப் வபற்றை நபாணயேங்கள 
அடவ.

கபாசுகடளப் வபற்றுக் வகபாண்டு மலர்ந்தே முகத்ததேபாடு டக கூப்பி வணங்கினைபாள அவள.

"ஐயேபா! நீங்கள அடிக்கடி இந்தேப் பக்கம் குதிடரயில் வந்த தபபாக தவண்டும்!" உபசபாரத்தக்கபாகச் 
வசபால்லுகிறைவடனைப் தபபாலக் கிழவன் அந்தே வபார்த்டதேகடளச் வசபான்னைபான்.

உடைதனை நபாரபாயேணன் தசந்தேன் முகத்தில் குறும்பு மிளிரச் சிரித்தக் வகபாண்தடை கிழவடனையும் அவன் 
வபண்டணயும் பபார்த்த, "ஆகபா! அதேற்வகன்னை? அடிக்கடி வருவதேற்கு தேடடையில்டல. ஆனைபால் அடிக்கடி 
என்னிடைத்தில் இரண்டு வபபாற்கபாசுகள இருக்கபாததே?" என்று குத்தேலபாக ஒரு தபபாடு தபபாட்டுவிட்டுப் 
புறைப்பட்டைபான்.

அவன் புறைப்படுகிறை சமயேத்தில், "வகபாஞ்சம் பூக்கள தேருகிதறைன். உங்கள இல்லத்தக்குக் வகபாண்டு 
வசல்லுங்கள" என்று கூறிப் பூக்கடள அளளினைபாள அவள. "அதேற்குப் பயேதனை இல்டல. நபான் இன்னும் 
ஒற்டறைக் கட்டடைதேபான்!" என்று கூறி நடகத்தேபான் நபாரபாயேணன் தசந்தேன்.

"இன்னுமபா உங்களுக்குத் திருமணம் ஆகவில்டல?" என்று தகட்டைபார் கிழவர்! "உங்கள மகடளப் தபபால 
ஓர் அழகபானை நல்ல வபண் கிடடைக்கிறை வடர திருமணதம வசயத வகபாளவதில்டல என்று கங்கணம் 
கட்டிக் வகபாண்டிருக்கிதறைன்" என்று வசபால்லிக் வகபாண்தடை ஓரக்கண்ணபால் அந்தேப் பூக்கபாரப் வபண்டண 
தநபாக்கினைபான். அவள தேடலடயேக் குனிந்த வகபாண்டைபாள.

"வருகிதறைன், வபரியேவதர!" என்று ஒரு குதிடரயில் ஏறிக் வகபாண்டு இன்வனைபான்றின் கடிவபாளக் 
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கயிற்டறைப் பிடித்தேவபாதறை பக்கத்தில் நடைத்திக் வகபாண்டு புறைப்பட்டைபான் தசந்தேன்.

வந்தே வழிதயே திரும்பிச் வசன்று முன்பு எந்தேச் சபாடலயில் பறைளியேபாற்று வவளளத்தினைபால் உடடைப்பு 
ஏற்பட்டிருப்பதேபாகத் தேளபதியிடைம் வசபால்லி அவடனைச் சுற்று வழியில் இழுத்தேடித்தேபாதனைபா அததே 
சபாடலயில் தேபான் இப்தபபாத வசன்றைபான் தசந்தேன். கூற்றைத் தேடலவர் கூட்டைத்த நிகழ்ச்சிகளில் கலந்த 
வகபாளவதேற்கபாகச் தசந்தேனும் அரண்மடனைக்குப் தபபாகிறைபான் தபபாலிருக்கிறைத. தபபாகட்டும். அவனுக்கும் 
முன்தப தநயேர்கடள அரண்மடனைக்கு அடழத்தக் வகபாண்டு தபபாய அங்கு நடைக்கும் விறுவிறுப்பபானை 
நிகழ்ச்சிகடளக் கபாண்பித்த விடை விரும்புகிதறைன் நபான். திருநந்திக்கடரச் சமணப்பளளியில் தசந்தேனைபால் 
ஏமபாற்றைப்பட்டு மனைம் தசபார்ந்த கபால்நடடையேபாகக் கிளம்பியே தேளபதி வல்லபாளததேவனும், ஏமபாற்றிவிட்டுக்
குதிடரயில் கிளம்பியே தசந்தேனும் புறைத்தேபாயே நபாட்டு அரண்மடனைக்கு வந்த தசர வவகு தநரம் 
வசல்லுமபாடகயினைபால் நபாம் முந்திக் வகபாண்டு விடைலபாம்.

"திடரடயே அகற்றி விடுங்கள" என்று மகபாமண்டைதலசுவரர் கூறியேவுடைதனை திடரக்குப் பின்னைபாலிருந்த 
ஆள நடைந்த வசல்லும் அரவம் தகட்டைதம் அங்தக கூடியிருந்தே அத்தேடனை தபரும் பரபரப்படடைந்தேபார்கள. 
"பிடி! பிடி! யேபாரபாயிருந்தேபாலும் ஓடி தேப்பி விடைக்கூடைபாத" என்று அங்கிருந்தே கபாவல் வீரர்கடளப் பபார்த்தக் 
கூச்சலிட்டைபார் மகபாமண்டைதலசுவரர். அங்கு நின்று வகபாண்டிருந்தே வமயக்கபாப்பபாளர்களும், கபாவல் 
வீரர்களும் வபாளகடள உருவிக் வகபாண்டும், கூர்டமயேபானை தவல்கடள ஓங்கிக் வகபாண்டும் தேடைதேடைவவன்று
ஓடசயுண்டைபாகும்படித் திடரக்குப் பின்னைபால் பபாயந்ததேபாடினைர். திடரக்குப் பின்னைபாலிருந்தே பகுதியில் 
சபாளரங்கதளபா, கதிர்மபாடைங்கதளபா, பலகணிகதளபா இல்லபாதேதேபால் பகல் தநரத்திதலதயே இருண்டு கிடைந்தேத.
அதேன் கபாரணமபாகத் ததேடிச் வசன்றைவர்கதள ஒருவர் தமல் ஒருவர் தமபாதிக் வகபாண்டைனைர். கண்டுபிடிக்க 
தவண்டியே ஆள மட்டும் அகப்படைதவ இல்டல. மந்திரபாதலபாசடனை மண்டைபத்தின் பின்புறைம் 
சுவதரபாரமபாக ஒரு படிக்கட்டு கீழ் தநபாக்கி இறைங்கிச் வசன்றைத. அத அரண்மடனையின் நிலவடறைக்குச் 
வசல்லும் பபாடதே. புறைத்தேபாயே நபாட்டு அரண்மடனையின் பல பகுதிகளில் அடமந்திருந்தே நிலவடறைகளில் 
முக்கியேமபானைத அததேபான். தபபார்க் கபாலங்களிலும், அரசியேல் குழப்பமபானை சூழ்நிடலகள ஏற்படும் 
கபாலத்திலும், அரண்மடனையிலுளள விடலயுயேர்ந்தே கடலப்வபபாருளகள, சிடலகள, முன்னுளள 
தவந்தேர்கள வழங்கியே நபாணயேங்கள, உபதயேபாகித்தே ஆயுதேங்கள, கவசங்கள இவற்டறைவயேல்லபாம் அந்தே 
நிலவடறையில் பபாதகபாப்பபாகப் பத்திரப்படுத்தி டவப்பத வழக்கம்.

திடரக்குப் பின்னைபால் ஒளிந்திருந்தேவன் தேப்பிச் வசன்றிருந்தேபால் கீதழ நிலவடறைக்குச் வசல்லும் 
படிக்கட்டடைத் தேவிர தவவறைந்தே வழியினைபாலும் தேப்பிச் வசன்றிருக்க முடியேபாத. சிலர் நிலவடறைக்குள 
தபபாகும் வழியிலும் சிறித தூரம் வசன்று ததேடினைபார்கள. ஆள அகப்படைவில்டல. படிக்கட்டு 
ஆரம்பமபாகும் இடைத்தில் ஒரு சிறியே சதரமபானை வவளடளப் பட்டுத் தணி கிடைந்தேத. அடதே எடுத்தக் 
வகபாண்டு தபபாய மகபாமண்டைதலசுவரரிடைம் வகபாடுத்தேபார்கள.

"ஆள அகப்படைவில்டலயேபா?" என்று சினைம் வபபாங்கும் குரலில் அதேட்டிக் தகட்டைபார் அவர்.

"நிலவடறைக்குள தபபாயத் தேப்பிச் வசன்றிருக்கலபாவமன்று வதேரிகிறைத. படி இறைங்கும் வழியில் இந்தேப் 
பட்டுத் தணி கிடைந்தேத" என்று வசபால்லி தணிடயே அவரிடைம் வகபாடுத்தேபார்கள ததேடிச் வசன்று 
திரும்பியேவர்கள.

"உடைதனை ஓடிப் தபபாயக் கீதழ நிலவடறைக்கு இறைங்கும் வழியின் கதேடவ அடடைத்த முன்புறைமபாகத் 
தேபாழிட்டு விடுங்கள" என்று கூறி அவர்கடள மறுபடியும் தரத்தினைபார் மகபாமண்டைதலசுவரர். அவர்கள 
கதேடவ அடடைக்கச் வசன்றைதம் அங்கு கூடியிருந்தே அத்தேடனை தபருக்கும் நடுவில் அந்தேப் பட்டுத் 
தணிடயே விரிக்கபாமல் ஒரு மூடலயில் தூணின் மறுபுறைம் மடறைவில் தபபாய நின்று வகபாண்டு அடதே 
விரித்தப் பபார்த்தேபார். பயேமும் கலவரமும் அடடைந்தே பீதியின் நிழல் பதிந்தே முகங்களபால் 
ஒருவடரவயேபாருவர் பபார்த்தக் வகபாண்டு மகபாரபாணியேபாரும் கூற்றைத் தேடலவர்களும் மந்திரபாதலபாசடனை 
மண்டைபத்த இருக்டககளில் வீற்றிருந்தேனைர். வமயக் கபாப்பபாளர்களும், வீரர்களும் நிலவடறைக்குச் 
வசல்லும் வழிடயே அடடைப்பதேற்கபாக அதேன் கனைமபானை வபரியே மரக்கதேடவ இழுத்த மூடும் ஓடச 
மண்டைபம் எங்கும் எதிவரபாலித்தேத.

மகபாமண்டைதலசுவரர் விரித்தப் பபார்த்தே அந்தேப் பட்டுத் தணியில் ஏததேபா ஒரு குறிப்பிட்டை குழிவினைருக்கு 
அடடையேபாளச் சின்னைம் தபபான்றைவதேபாரு சித்திரம் தீட்டைப்பட்டிருந்தேத.

ஒரு வீர இடளஞன் தேன் வலத டகயில் உருவி ஏந்தியே வபாளினைபால் தேனைத தேடலடயே அரிந்த குருதி ஒழுக 
இடைத டகயேபால் தேபாங்கி நிற்பத தபபால் அந்தே ஓவியேம் அடமந்திருந்தேத. அந்தே இடளஞர்களின் 
தேடலபுறைமபாக மகரமீன் இலச்சிடனையும் வபபாறிக்கப்பட்டிருந்தேத. அவர் அந்தே ஓவியேத்டதேக் கவனைமபாகப் 
பபார்த்தேபார். பட்டுத் தணியில் வடரயேப் வபற்றிருந்தே அந்தே அடடையேபாளச் சின்னைம் அவருக்குப் புதியேதேல்ல. 
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வதேன்னைவன் ஆபத்ததேவிகளின் அடடையேபாளம் அத. ஆபத்ததேவிப் படடைடயேச் தசர்ந்தே ஒவ்வவபாரு வீரனும் 
அந்தே மபாதிரித் தணிடயே இடுப்புக் கச்டசயேபாக அணிந்த வகபாளவத வழக்கம்.

பட்டுத் தணிடயே மடித்த டவத்தக் வகபாண்டைபார் இடடையேபாற்று மங்கலம் நம்பி. அவர் மனைத்தில் பல 
விதேமபானை சந்ததேகங்கள உண்டைபாயினை.

'ஆபத்ததேவிப் படடைகடளச் தசர்ந்தே யேபாவரும் இப்தபபாத தகபாட்டைபாற்றிலுளள வதேன் திடசப் வபரும் 
படடையின் குடியிருப்பில் அல்லவபா தேங்கியிருக்கிறைபார்கள? அவர்கதளபா அல்லத அவர்களில் ஒருவதனைபா 
இப்தபபாத இங்தக எப்படி வந்திருக்க முடியும்? திடரக்குப் பின்னைபால் ஒளிந்திருந்தேவன் 
ஆபத்ததேவிகளில் ஒருவன் தேபாதனைபா? அல்லத என்டறைக்கபாவத வதேன்னைவன் ஆபத்ததேவிகள இங்தக 
அரண்மடனைக்கு வந்திருந்தே தபபாத நிலவடறைக்கு அருகில் இடதேத் தேவறிப் தபபாட்டு விட்டைபார்களபா? 
இந்தேப் வபபாருள நிலவடறைக்கருகில் கிடைந்தேதேனைபால் மட்டும் நபாம் ஆபத்ததேவிகளின் தமல் சந்ததேகப்பட்டு 
விடுவதேற்கில்டல. தவறு எவனைபாவத நம்முடடையே படகவர்களின் டகயேபாளபாகியே ஒற்றைன் வந்த ஒட்டுக் 
தகட்டு விட்டுப் தபபாயிருக்கலபாம். நபாம் இந்தேத் தணி ஒன்டறை மட்டும் சபான்றைபாகக் வகபாண்டு யேபாடரயும் 
குற்றைவபாளியேபாக முடிவு எயத விடுவதேற்கு இயேலபாத' - என்று சிந்தித்த முடிவு வசயத வகபாண்டைபார் 
மகபாமண்டைதலசுவரர்.

அவர் தூண் மடறைவிலிருந்த மறுபடியும் மந்திரபாதலபாசடனை மண்டைபத்தின் நடுவில் வந்த நின்றை தபபாத 
அவருடடையே உத்தேரவுப் படிதயே நிலவடறைக் கதேடவ அடடைத்த விட்டைதேபாக வீரர்கள வந்த கூறினைபார்கள.

எல்லபாருடடையே கண்களும் அவருடடையே முகத்டதேதயே கூர்ந்த பபார்த்தக் வகபாண்டிருந்தேனை.

"சந்ததேகப்பட்டுக் வகபாண்தடை இந்தே இடைத்தில் கூட்டைத்டதே நடைத்தேக் கூடைபாத. அவசியேமபானைபால் 
நிலவடறைடயேத் திறைந்த தீபங்கதளபாடு உளதள வசன்று ததேடிப் பபார்த்த விடைலபாம். இந்தே மந்திரபாதலபாசடனை
மண்டைபத்டதே சுற்றியும் வவளிப் பகுதிகளில் சந்ததேகப்படைத் தேக்க புதியே மனிதேர்கள யேபாரும் இல்டல 
என்று உறுதியேபாகத் வதேரிந்த வகபாளவதேற்கு முன்னைபால் கூற்றைத்தேடலவர் கூட்டைத்டதே இங்தக வதேபாடைங்குவத
நன்றைபாயிரபாத" என்று தேம் கருத்டதேக் கூறினைபார் பவழக்கனிவபாயேர்.

ஏததேபா கவடலயில் ஆழ்ந்த தபபாய அமர்ந்திருப்பவர் தபபால் தேடலகுனிந்த ஒன்றும் தபசபாமல் 
உட்கபார்ந்திருந்தேபார் மகபாரபாணி வபானைவன்மபாததேவியேபார்.

"பவழக்கனிவபாயேர் கூறுவத சரிதயே! 'ததேரபான் வதேளிவும் வதேளிந்தேபான் கண் ஐயுறைவும் தீரபா இடும்டப தேரும்' 
- என்று வதேயவப் புலவரபாகியே திருவளளுவர் கூறியிருப்படதேப் படிக்கபாதேவர்கள நம்மில் யேபாருமில்டல. 
வதேன்பபாண்டி நபாட்டு அரசியேல் இரகசியேங்கடள அறிவதேற்கபாக யேபார் யேபாதரபா சூழ்ச்சி வசயகிறைபார்கள 
தபபாலிருக்கிறைத. இல்டலயேபானைபால் அந்தேரங்க மந்திரபாதலபாசடனைக் கூட்டைம் நடடைவபறும் இந்தே இடைத்தில் 
நமக்கு மிக அருகில் வந்த ஒளிந்திருக்கும் அளவுக்கு ஒரு மூன்றைபாவத மனிதேனுக்குத் தணிவு ஏற்படுமபா?"
என்றைபார் பல்லபாயிரங் கபாலத்தப் பயிர் தபபாலச் சிறைந்தே வதேபான்டம வபாயந்தே அதேங்தகபாட்டைபாசிரியேர் 
குடும்பத்தில் பிறைந்தே ஆசிரியேர். படிப்பின் வபருமிதேமும் கடலயின் எழிலும் ஒருங்கு வதேன்படும் 
அவருடடையே ஒளி வபபாருந்தியே முகமண்டைலத்தில் இடதேச் வசபால்லும்தபபாத கவடல இருள 
சூழ்ந்திருந்தேத.

"மகபாரபாணியேபாரும், மகபாமண்டைதலசுவரரும் இங்கு வருவதேற்கு முன் நபாங்கள இததே இடைத்தில் நீண்டை 
தநரமபாகப் பல வசயதிகடளயும் தபசிக் வகபாண்டிருந்ததேபாம். அப்தபபாவதேல்லபாம் திடரக்குப் பின்னைபால் 
யேபாரும் ஒளிந்திருந்தேதேபாக எங்களுக்குத் வதேரியேவில்டலதயே" என்றைபார் கூற்றைத் தேடலவர்களுள ஒருவரபாகியே 
கழற்கபால் மபாறைனைபார்.

"ஒளிந்திருக்கவில்டல என்று நீங்களும் நபானும் எப்படி உறுதியேபாகச் வசபால்ல முடியும்? ஒரு தவடள, 
தபச்சில் கவனைமபாக இருந்தே நபாம் கவனிக்கபாமல் இருந்திருக்கலபாம். திடரக்குப் பின்னைபால் இருப்படதே 
இங்தக உட்கபார்ந்த தபசிக் வகபாண்டிருந்தே நபாம் எப்படிக் கவனித்திருக்க முடியும்? நம் தபச்டசதயே தேப்பி 
ஓடினைவன் முழுவதம் தகட்டிருந்தேபாலும் ஆச்சரியேப்படுவதேற்கு இல்டல" என்று கழற்கபால் மபாறைனைபாரின் 
கருத்டதேத் திருத்தினைபார் நன்கனிநபாதேர்.

"இந்தே மந்திரபாதலபாசடனைக் கூட்டைத்டதே இவ்வளவு நடைந்தே பின்பும் இன்தறை நிகழ்த்தவபாதனைன்? 
நபாடளக்குத் தேளளிடவத்த விடைலபாதம!" என்றைபார் அதவடர ஒன்றும் தபசபாமல் சிந்தேடனையில் 
ஆழ்ந்திருந்தே வபானைவன்மபாததேவியேபார்.

"ஆம்! அப்படிச் வசயவததேபான் நல்லத" என்றை குரல் எல்தலபாருடடையே வபாயிலிருந்தம் ஒலித்தேத. ஆனைபால் 
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மகபாமண்டைதலசுவரரபானை இடடையேபாற்று மங்கலம் நம்பி மட்டும் வபாடயேத் திறைக்கதவ இல்டல. 
அவருடடையே வமபௌனைத்டதே மகபாரபாணி கவனித்த விட்டைபார்.

"மகபாமண்டைதலசுவரருடடையே கருத்த என்னைதவபா?" என்று வமல்லக் தகட்டைபார் மகபாரபாணி.

"கூட்டைத்டதே இன்தறை நடைத்தி விடை தவண்டுவமன்பததேபான் என் கருத்த. தவண்டுமபானைபால் இந்தே இடைத்தில் 
நடைத்தேபாமல் தவதறைபார் இடைத்தில் நடைத்தேலபாம். இன்டறைக்கு என்று குறிப்பிட்டை கூட்டைத்டதே இன்தறை 
நடைத்தேலபாம். நடைத்தேபாமல் தபபாவதேபால் எத்தேடனைதயேபா புதியே வதேபால்டலகள உண்டைபாகலபாம்" என்று அவர் 
உறுதிவமபாழி கூறியே தபபாத அதில் தீர்மபானைமபானை பிடிவபாதேம் ஒலித்தேத.
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1.24. கரவந்தேபுரத்தத் தூதேன்

இந்தே அத்தியேபாயேத்தின் கடதே நிகழ்ச்சிடயேத் வதேபாடைங்குவதேற்கு முன்னைபால் தநயேர்களுக்கு ஒரு சில சரித்திர 
உண்டமகடளத் வதேளிவபாகச் வசபால்லிவிடை தவண்டியேத அவசியேமபாகிறைத. பபாண்டியேர் அரச மரபு 
பற்றியும், அவர் வீரச் வசயேல்கள பற்றியும் சிறித அறிந்த வகபாண்டைபால் கடதேயின் தமற்பகுதிகடள 
நன்றைபாக விளங்கிக் வகபாளவதேற்கு முடியும்.

அளவற்றுப் பரந்தே, கபாலத்தின் தபவரல்டலக்கும் எட்டைபாமல் விரிந்த வகபாண்தடை தபபாகின்றை பழடமடயேத்
தேன் குலச் வசல்வமபாகக் வகபாண்டை பபாண்டியேர் மரபின் முதேலரசன் வடிவம்பலம் நின்றை பபாண்டியேன். 
நிலந்தேரு திருவின்வநடிதயேபான் எனைவும், மபாகீர்த்தி எனைவும் சிறைப்புப் வபயேர்கள பூண்டிருந்தேபான் இம் 
மன்னைன். தேமிழ் வமபாழியின் முழு முதேல் தேனி நூலபாகவும், இலக்கணக் களஞ்சியேமபாகவும் விளங்கும் 
வதேபால்கபாப்பியேம், இவன் அடவயில் வபரும் புலவரபாக விளங்கியே அதேங்தகபாட்டைபாசிரியேர் தேடலடமயில் 
தேபான் அரங்தகற்றைம் வபற்றைத. அதேங்தகபாட்டைபாசிரியேன் வழிமுடறையினைரபானை ஒவ்வவபாருவரும் பிற்கபாலத்ததே
பன்னூறைபாயிரம் ஆண்டுகள அததே குடிப்வபயேர் வகபாண்டு தேமிழின் புகழ் பரவ வபாழ்ந்திருக்கலபாம். இந்தேக் 
கடதேயில் வரும் அதேங்தகபாட்டைபாசிரியேர் படழயே அதேங்தகபாட்டைபாசிரியேரின் பிற்கபாலத் தேடலமுடறையினைரில் 
ஒருவரபாக இருக்க தவண்டுவமன்று வகபாண்டு இந்தேக் கடதேக்கபாகக் கற்படனை வசயயேப்பட்டை 
பபாத்திரமபாவபார்.

வடிவம்பலம் நின்றை பபாண்டியேன் (இந்தேக் கடதே நிகழும் கபாலத்தின் வதேன்பபாண்டி நபாட்டின் வற்றைபாதே நீர் 
வளத்தக்குக் கபாரணமபாக இருக்கும் பறைளியேபாறு எனைப்படும் பஃறுளியேபாற்டறை முன்பு முதேன்முதேலபாக 
வவட்டுவித்தேபான். கடைல் வதேயவத்டதே வழிபட்டுக் வகபாண்டைபாடும் 'முந்நீர் விழபா' என்றை விழபாடவ 
ஏற்படுத்தினைபான். தேடலச்சங்கத்தின் இறுதியில் ஆண்டை வபரும் தபரரசனைபானை இவன் கபாலத்தக்குப் பின் 
பல்யேபாகசபாடல முதகுடுமிப் வபருவழுதி என்றை மன்னைன் குற்ப்பிடைத்தேக்கவன்.

இவர்கள கபாலத்தக்குப் பின் கடடைச்சங்க கபாலத்தக்கு முன்னுளள கபால இடடைவவளி பபாண்டியேர் 
வரலபாற்றின் இருள சூழ்ந்தே பகுதியேபாகும். கடடைச் சங்கத்தின் முதேல் பபாண்டியே மன்னைபாகியே 
முடைத்திருமபாறைன் கபாலத்தில் குமரிமடலத் வதேபாடைரும், குமரியேபாறும், குமரி நபாடும் - ஆகியே வதேன்பபாண்டி 
நபாட்டின் வதேன்தகபாடி நிலப்பரப்பு முழுவதம் கடைல்தகபாளபால் அழிந்தேத. இனியே வபருங்கனைவு தபபால், 
அழகியே சுடவக் கபாவியேம் தபபால், சிறைந்த இலங்கியே கபபாடைபுரம் என்றை நகரத்டதேக் கடைல் 
விழுங்கிவிட்டைத.

முடைத்திருமபாறைனுக்குப் பின் பதிடனைந்த பபாண்டியே அரசர்களின் வழிமுடறைக்கு அப்பபால் இறுதி 
மன்னைனைபாகியே நம்பி வநடுஞ்வசழியேதனைபாடு கடடைச்சங்கப் பபாண்டியேர் மரபு முடிந்த விடுகிறைத. நம்பி 
வநடுஞ்வசழியேனுக்குப் பின் பபாண்டியே நபாட்டில் களப்பிரர்களின் ஆதிக்கம் ஏற்பட்டைத. பபாண்டியேன் 
கடுங்தகபான் தேடலவயேடுத்தே பின்தப பபாண்டி நபாட்டில் களப்பிரர் ஆட்சி ஒழிந்தேத.

"தேன்பபாலுரிடம நன்கனைம் அடமத்தே
மபானைம் தபபார்த்தே தேபாடனை தவந்தேன்
ஒடுங்கபா மன்னைர் ஒளிநக ரழித்தே
கடுங்தகபா வனைன்னும் கதிர்தவல் வதேன்னைன்"

என்று அவன் புகடழ தவளவிக் குடிச் வசப்தபடு தபபாற்றிப் பபாடியேத. கடுங்தகபான் முதேலபானை பிற்கபாலப் 
பபாண்டியேர் வழியில் தகபாச்சடடையேன், இரணதீரன், வநடுஞ்சடடையேன் பரபாந்தேகன் முதேலியே புகழ்வபற்றை 
அரசர்கவளல்லபாம் ஆண்டு முடித்தே பின் வரகுண மகபாரபாசன் என்னும் ஈடு இடணயேற்றை தபரரசன் 
முடிசூட்டிக் வகபாண்டைபான். பிறைவிக் கடைடலக் கடைக்கும் ஞபானைத்ததேபாணியேபாம் திருவபாசகத்டதே எழுதியே 
மபாணிக்கவபாசகப் வபருமபான் இவ்வரசன் கபாலத்திதலதயே வபாழ்ந்தளளபார். டசவத் திருமுடறைகளின் 
வதேபாகுப்பபாசிரியேரபாகியே நம்பியேபாண்டைபார் நம்பி தேம்முடடையே தகபாயில் திருப்பண்ணியேபார் விருத்தேத்தில் 
வரகுண மகபாரபாசடனைப் புகழ்ந்திருக்கிறைபார்.

வரகுணனின் புதேல்வனைபானை சீமபாறைன் சீவல்லபன் தேன் இரு மக்களுள மூத்தேவரபானை வரகுண வர்மனுக்குப் 
பட்டைம் சூட்டிக் வகபாண்டைபான்; இவனுக்கும் வபானைவன்மபாததேவி என்னும் பட்டைத்தேரசிக்கும் பிறைந்தே 
முதேல்வதனை இந்தேக் கடதேயில் வரும் இரபாசசிம்மன்.

இனி இங்தக தேடலப்பில் கபாணும் கரவந்தேபுரம் பற்றிக் கபாண்தபபாம். வதேன்பபாண்டி நபாட்டுக்கும் 
வடைபபாண்டி நபாட்டுக்கும் நடுதவ வநல்தவலிக் தகபாட்டைத்தத் வதேன்தகபாடியில் பபாண்டியேப் தபரரசுக்கு 
உட்பட்டை சிற்றைரசு ஒன்று இருந்தேத. தகபாட்டடையும் வகபாத்தேளமுமபாகப் பபாதகபாப்பு அடமப்புடைன் 
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கரவந்தேபுரம் என்றை வபயேர் வகபாண்டு புகழ் பரப்பியேத. இந்தேக் கடதேயில் வரும் இரபாசசிம்மனின் 
தேந்டதேயேபானை சடடையேவர்ம பரபாந்தேகனின் கபாலத்தில் கரவந்தேபுரத்தக் தகபாட்டடையும் அதேன் ஆட்சி 
உரிடமயும் உக்கிரன் என்னும் குறுநிலதவள டகயிலிருந்தேத. வசருக்கின் கபாரணமபாக உக்கிரன் 
பபாண்டியேப் தபரரடச அவமதித்தேபான். அதேனைபால் வபருமன்னைரபானை பரபாந்தேக பபாண்டியேர் அவடனை அடைக்கிச் 
சிடறைப்பிடித்தக் வகபாண்டு வந்தேபார். பபாண்டியேனின் சிடறையில் சில திங்கள தன்புற்றை பின் ஒப்புக் 
வகபாண்டு மீண்டும் தேன் தகபாட்டடைடயேப் வபற்றைபான் உக்கிரன். அதிலிருந்த கரவந்தேபுரத்த ஆட்சியும் 
உக்கிரன் தகபாட்டடையும் பபாண்டியேப் தபரரசின் முன்தனைற்றைத்தக்கு உறுதடணயேபாகவும், ஆதேரவபாகவும் 
இருந்தேனை. கரவந்தேபுரத்தக் தகபாட்டடை உக்கிரனுடடையே மகன் உரிடமயேபாயிற்று.

இதேன் பின் பபாண்டி நபாட்டு அரசியேலில் இளவரசனைபானை இரபாசசிம்மனுக்கும், அவன் தேபாய 
வபானைவன்மபாததேவிக்கும் ஏற்பட்டை குழப்பம் நிடறைந்தே சூழ்நிடலகடளயும், வடைபபாண்டி நபாட்டடையும், 
மதடரடயேயும், வடைதிடச மன்னைர் வவன்று டகப்பற்றியேடதேயும், இரபாசசிம்மன் தேடலமடறைவபாகச் 
வசன்றைடதேயும், கடதேடயேப் படித்த வரும் தநயேர்கள அறிவபார்கள. எஞ்சியே வதேன்பபாண்டி நபாட்டின் 
வடைக்கு எல்டலயேபாக இருந்தேத கரவந்தேபுரதம. வதேன்பபாண்டி நபாட்டுக் தகபாட்டடையில் கூற்றைத் 
தேடலவர்கள கூடியிருந்தே அததே நபாளில் கரவந்தேபுரத்தக் தகபாட்டடையின் வடைக்தக பயேங்கரமபானை சில 
சங்தகதே நிகழ்ச்சிகள நடைந்தேனை. அதேன் சிற்றைரசனைபாக இருந்தே வபரும் வபயேர்ச் சபாத்தேன் அதிர்ச்சியேடடைந்த 
தபபாய உடைதனை அரண்மடனையில் மகபாரபாணிடயேச் சந்தித்த விவரங்கடள அறிவிப்பதேற்கபாக ஒரு தூதேடனை 
அவசரமபாகவும் பரம இரகசியேமபாகவும் அனுப்பினைபான். இனிதமல் கடதேடயேப் படியுங்கள. சரித்திரச் 
சூழ்நிடல ஒருவபாறு விளங்கியிருக்கும்.

திருநந்திக்கடரயிலிருந்த கபால்நடடையேபாகப் புறைப்பட்டை தேளபதி எப்படியும் அன்று இரவுக்குள 
அரண்மடனைக்குப் தபபாயவிடை தவண்டுவமன்று தடியேபாயத் தடித்தேபான். அவன் உளளம் என்னை 
வசயவவதேன்றைறியேபாமல் தேவித்தேத. திருநந்திக் கடரயிதலபா, அடதேச் சபார்ந்தளள இடைங்களிதலபா 
பிரயேபாணத்தக்கு குதிடர கிடடைக்குவமன்று ததேபான்றைவில்டல. 'முக்கியேமபானை பல வசயதிகடளப் பற்றி 
ஆதலபாசிக்க தவண்டியிருப்பதேனைபால் மகபாமண்டைதலசுவரதரபா, கூற்றைத் தேடலவர்கதளபா, கபாடலயிதலதயே 
கூட்டைத்டதே முடித்தக் வகபாண்டு ஊர்களுக்குத் திரும்பியிருக்க முடியேபாத. என்னை அவசரமபாயிருந்தேபாலும் 
நபாடளக்குத் தேபான் அரண்மடனையிலிருந்த புறைப்படுவபார்கள. இப்தபபாததே இங்கு எங்கபாவத குதிடர 
மட்டும் கிடடைத்தேபால் வபபாழுத மங்குவதேற்குள அரண்மடனைக்குப் தபபாயச் தசர்ந்த விடைலபாம்!' இப்படிப் 
பலவபாறு சிந்தித்தே பின் கபால்நடடையேபாகதவ முன்சிடறைவடர வசல்வவதேன்றும் அங்தக யேபாரிடைமபாவத 
ததேடிப் பிடித்தக் குதிடர வபாங்கிக் வகபாளளலபாம் என்றும் ஒரு முடிவபானை தீர்மபானைம் வசயத வகபாண்டு 
புறைப்பட்டைபான் வல்லபாளததேவன்.

சில நபாட்களபாகத் வதேபாடைர்ந்த வபயதே மடழயின் அளடவயும் தசர்த்த வவயில் வபாட்டிப் பிழிந்த 
வகபாண்டிருந்தேத. சபாடலயின் இருமருங்கிலும் மரங்கள மட்டும் இல்லபாமல் இருந்தேபால் தேளபதி நடைந்த 
வசன்றிருக்கதவ முடியேபாத. நபாஞ்சில் நபாட்டின் சிறைப்புகளிவலல்லபாம் சிறைப்பு அதேன் அற்புதேமபானை 
சபாடலகள. ஒவ்வவபாரு சபாடலயும் ஒரு பசுஞ்தசபாடலயேபாகக் கபாட்சியேளிக்கும். சத்தியேத்தின் முன்னும் 
பின்னும் அறைம் கபாரணத்தடணயேபாக நிற்பத தபபால் சபாடலயின் இருபுறைமும் சிறிதம் வவயில் நுடழயே 
முடியேபாதேபடி அடைர்ந்தே மரங்கள பசுடமக் குடடையேபாக நின்றைனைவவன்றைபால் நிழலுக்குக் தகட்கவபா 
தவண்டும்?

முன்சிடறைடயே தநபாக்கிச் சபாடலயில் நடைந்த வகபாண்டிருந்தே தபபாத சபாடலயின் இருபுறைமும் அழகியே 
இயேற்டகக் கபாட்சிகடளக் கண்டைபான் தேளபதி. பச்டசப் பசும்பபாய விரித்தேபாற் தபபான்றை வநல் வயேல்கள, 
அவற்றின் இடடைதயேயுளள நீர்ப் பளளங்களில் தீப்பிடித்தேத தபபால் மலர்ந்தளள பல வசந்நிறை மலர்கள, 
கரும்புத் ததேபாட்டைங்கள, கதேலிக்கபாடுகள, கன்னிப் வபண்டணப் தபபால் கலகலத்தப் பபாயும் 
சிற்தறைபாடடைகள! என்னை வளம்! என்னை அழகு! வபாழ்நபாள முழுவதம் அந்தேத் வதேன்பபாண்டி நபாட்டு 
கபாட்சிகளில் ஒரு புதியே அழகு பிறைந்த வகபாண்டிருப்பத தபபால் ததேபான்றியேத.

பலநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னைபால் சங்க கபாலத்தில் ஒருசிடறைப் வபரியேனைபார் என்றை புலவர் நபாஞ்சில் 
நபாட்டடைப் பற்றி வருணித்தப் பபாடியிருக்கும் புறைநபானூற்றுப் பபாடைலின் அழகியே கருத்தகள அவனுக்கு 
நிடனைவுக்கு வந்தேனை.

'விடதேத்தே வித்தகள தேண்ணீர் இல்டலதயே என்பதேனைபால் முடளக்கபாமற் தபபாகமபாட்டைபா. முடளத்தச் 
வசழித்தக் கரும்பு தபபால் வளரும். தகபாடடைக் கபாலத்தில் எங்கும் வறைட்சி வதேன்படும் தபபாத வபண்களின்
கண்கடள ஒத்தே கருங்குவடள மலர்கள பபாருக்குமிடைவமல்லபாம் வளமபாகப் பூத்தக் கிடைக்கும். கறுப்பு நிறை 
அடி மரத்டதேயுடடையே மலர்கள உதிர்ந்த மிதேக்கும்படி நீர்க் கபால்கள கடைடல தநபாக்கி ஓடும்.'

'ஆகபா! இந்தேப் புலவருக்குக் கருங்குவடளப் பூக்கடள நிடனைக்கும் தபபாததே வபண்களின் கண்கள தேபாதனை 
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நிடனைவுக்கு வருகிறைததே! உலகத்தில் கவிதநபாக்கு என்பததே இப்படித்தேபான் இருக்கும் தபபாலும்! அழகுளள 
ஒரு வபபாருடளப் பபார்க்கும் தபபாத அததே அழகுளள மற்வறைபாரு வபபாருளின் நிடனைடவ அத தூண்டி 
விடுகிறைததேபா?'

தேன்டனை அறியேபாமதல திருநந்திக்கடரயில் பூ விற்றுக் வகபாண்டிருந்தே அந்தே இளம் வபண்ணின் எழில் 
முகம், நிடனைவுகள ஓடி மடறையும் அழகியே தேடைக்கண்கள எல்லபாவற்டறையும் நிடனைத்தப் பபார்க்கத் 
வதேபாடைங்கினைபான் தேளபதி வல்லபாளததேவன்.

தேனைக்குத்தேபாதனை சிரித்தக் வகபாண்டைபான். 'சற்று முன் அந்தேப் புலவடரப் பற்றி இகழ்ச்சியேபாக எண்ணிதனைன்! 
எனைக்கு மட்டும் இப்தபபாத எந்தே நிடனைவு உண்டைபாகிறைத? உடைம்பில் இரத்தேமும் உளளத்தில் நிடனைக்கும் 
உரமும் இருக்கிறைவடர மனிதேர்கள எல்தலபாருக்கும் இந்தே நிடனைவுத் வதேபாத்ததநபாய 
வபபாதவபானைததேபாதனைபா?'

சிந்தித்தேவபாதறை முன்சிடறைடயே வநருங்கிக் வகபாண்டிருந்தேபான் அவன். இன்னும் கபால் நபாழிடகத் தூரம் 
நடைந்தேபால் முன்சிடறைடயே அடடைந்த விடைலபாம். வதேபாடலவில் வதேன்படும் ஓவியேம் தபபால் அவன் நடைந்த 
வகபாண்டிருந்தே சபாடலயிலிருந்த பபார்க்கும் தபபாத ஊர் மங்கலபாகத் வதேரிந்தேத. எந்தே ஊடரயும் 
வதேபாடலவிலிருந்த பபார்க்கும் தபபாத தகபாவிலும், தகபாபுரமும், வீடுகளும், மரங்களுமபாக அதேன் அழதக 
தேனிக்கவர்ச்சி மிகுந்த ததேபான்றும். அருகில் வநருங்கி உளதள நுடழந்த விட்டைபால் அந்தேக் கவர்ச்சி 
இருப்பதில்டல. நுடழந்த பபார்க்கும் தபபாத கவடலயும், தன்பமும், தவதேடனையும், வஞ்சடனையும் தேபான் 
அவற்றுள வதேரிகின்றைனை.

ஊர் வநருங்க வநருங்கத் தேளபதியின் மனைத்தில் சிந்தேடனைகள குடறைந்த வசபாந்தேக் கவடலகள எழுந்தேனை. 
'முன்சிடறையில் எங்தக தபபாயத் ததேடி யேபாரிடைம் குதிடர தகட்பத? குதிடர கிடடைத்தேபாலும் 
அரண்மடனைக்குப் தபபாயச் தசருவதேற்குள இரவபாகிவிடுதம? கபாடலயிலிருந்த கூற்றைத் தேடலவர் 
கூட்டைத்தில் என்வனைன்னை முக்கியேமபானை வசயதிகடளப் தபசி முடிவு வசயதேபார்கதளபா? அவற்டறைவயேல்லபாம்
நபான் அருகிலிருந்த அறிந்த வகபாளள முடியேபாமல் வகடுத்த என்டனை, இந்தேக் குட்டடையேன் ஏமபாற்றி 
விட்டைபாதனை? இனி நபான் இரவில் அரண்மடனைக்குப் தபபானைபாலும் அந்தேரங்கக் கூட்டைத்தில் நடைந்தேத பற்றி 
யேபாரிடைமபாவத தகட்டுத் வதேரிந்த வகபாளளலபாம் என்பதம் இயேலபாத. என்னை நடைக்கிறைததேபா பபார்க்கலபாம். 
எண்ணத்தில் அவநம்பிக்டக கலந்திருந்தேபாலும், வல்லபாளததேவனுக்கு அதேனிடடைதயே ஒரு சிறு 
நம்பிக்டகயும் இருந்தேத. 'டவகடறையிதலதயே ஆபத்ததேவிகள தேடலவன் மகரவநடுங்குடழக்கபாதேன் தேன் 
கூட்டைத்ததேபாடு அரண்மடனைக்குச் வசன்றிருப்பதேனைபால் அவன் மூலமபாக ஏதேபாவத நடைந்தே வசயதிகள, 
தபசப்பட்டை விவரங்கள, குறிப்பபாகதவபா வவளிப்படடையேபாகதவபா வதேரியேலபாம்' எனை நம்பினைபான் தேளபதி. 
மந்திரபாதலபாசடனைக் கூட்டைம் நடைக்கிறை இடைத்தில் எல்தலபாடரயும் உளதள இருக்கவிடை மபாட்டைபார்கள. 
ஆனைபால் குடழக்கபாதேன் குறிப்புத் வதேரிந்தேவன். சமயேத்தக்தகற்றைபாற் தபபால் சபாமர்த்தியேமபாக நடைந்த 
வகபாளள அவனுக்குத் வதேரியும் என்று எண்ணித் தேற்கபாலிகமபாகத் திருப்தியேடடைந்தேபான் தேளபதி.

'தநதர முன்சிடறை அறைக்தகபாட்டைத்தக்குப் தபபானைபால் அங்தக பகல் உணடவ முடித்தக் வகபாளளலபாம். 
அறைக்தகபாட்டைத்தில் இருப்பவன் கூடை நபாரபாயேணன் தசந்தேனின் தேடமயேனைபானை அண்டைரபாதித்தே டவணவன் 
தேபாதனை? அவனிடைதம அவனுடடையே தேம்பி வசயதே வஞ்சடனைடயே விவரித்த நம்முடடையே அவசர 
நிடலடயேயும் கூறி குதிடர சம்பபாதித்தத் தேருமபாறு தகட்கலபாம். நபாரபாயேணன் தசந்தேடனைப் தபபால் 
அடைங்கபாப்பிடைபாரி இல்டல அவன் தேடமயேன். பரம சபாத, அப்பபாவி மனிதேனுங் கூடை. நபாம் வசபான்னைபால் 
உடைதனை தகட்பபான்' என்று எண்ணியேவனைபாக ஊருக்குள நுடழந்த அறைக்தகபாட்டைத்தக்குச் வசல்லும் 
பகுதியில் நடைந்தேபான் வல்லபாளததேவன்.

அறைக்தகபாட்டைத்த வபாசடல அவன் வநருங்கியே தபபாத அங்தக அண்டைரபாதித்தே டவணவனும், அவன் 
மடனைவி தகபாடதேயும் நின்று வகபாண்டு யேபாதரபா ஒரு குதிடர வீரடனை வழியேனுப்பிக் வகபாண்டிருந்தேனைர். 
குதிடரயின் தமல் வீற்றிருந்தேவன் அவர்களுக்கு வணக்கம் வசலுத்தி விடடைவபற்றுக் வகபாண்டு 
புறைப்படைத் தேயேபாரபாயிருந்தேபான்.

திடீவரன்று தேளபதி வல்லபாளததேவன் கபால்நடடையேபாக அங்கு வந்த தசர்ந்தேத அவர்களுக்கு வியேப்டப 
அளித்தேத. குதிடரயின் தமல் இருந்தேவன் பரபரப்படடைந்த உடைதனை கீதழ குதித்தத் தேளபதிடயே 
வணங்கினைபான். அண்டைரபாதித்தேனும் தகபாடதேயும் கூடை வணங்கினைர்.

"கரவந்தேபுரத்தக் குறுநிலதவள வபரும்வபயேர்ச் சபாத்தேனிடைமிருந்த வருகிதறைன். அவசர ஓடல ஒன்றுடைன் 
அரண்மடனைக்குத் தூதேனுப்பப் பட்டிருக்கிதறைன்" என்று தேளபதி வல்லபாளததேவனுக்குத் தேன்டனை 
அறிமுகப்படுத்திக் வகபாண்டைபான் புதியேவன்.
-------------
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1.25. நிலவடறைக்குள நிகழ்ந்தேடவ

திருநந்திக்கடரயில் தேளபதிடயே ஏமபாற்றி விட்டு அவசரமபாகக் குறுக்கு வழியில் அரண்மடனைக்குத் 
திரும்பி வந்த விட்டைபான் நபாரபாயேணன் தசந்தேன். தகபாட்டடை வபாயிலில் நுடழயும் தபபாததே குறிப்பபாகச் சில 
கபாட்சிகடளக் கண்டு கபாவல் வீரர்கள இரண்வடைபாருவரபாகக் கூடி நின்று வகபாண்டிருந்தேனைர். தேபான் ஏறி வந்தே
குதிடர, டகப்பற்றிக் வகபாண்டு வந்தே தேளபதியின் குதிடர இரண்டடையுதம தகபாட்டடைச் சுவர்களின் 
அருதக ஒரு மரத்தேடியில் கட்டிவிட்டு அதேன் பின்பு தேபான் தகபாட்டடைக்குள நுடழந்தேபான் தசந்தேன்.

அரண்மடனைடயே ஒட்டிதயே அத்தேபாணி மண்டைபமும், ஆதலபாசடனைக் கூடைங்களும், உளபடு கருமக் 
தகபாட்டைங்களும் சபார்பபாக இருந்தேனை.

தகபாட்டடையின் முதேல் இரண்டு பிரதேபானை வபாயில்கடளக் கடைந்தே பின்தப மகபாரபாணியின் அரண்மடனை 
அடமந்திருந்தேத. தகபாட்டடையின் ஒவ்வவபாரு வபாயிலும் பபாண்டியே மரபின் புகழ்வபற்றை அரசர் 
ஒருவருடடையே வபயேடரத் தேபாங்கிக் வகபாண்டிருந்தேத.

முதேல் வபாயிலபாகியே பரபாந்தேகப் வபருவபாயிடலக் கடைக்கின்றைவடர நபாரபாயேணன் தசந்தேனுக்கு ஒரு தேடடையும் 
ஏற்படைவில்டல. மதிற் சுவதரபாரத்தில் சிறு சிறு கும்பல்களபாகக் கபாவல் நின்று வகபாண்டிருந்தே வீரர்கள 
கூடை அவடனை ஒரு வபபாருட்டைபாக மதித்தத் தேடுக்கதவபா விசபாரிக்கதவபா வசயயேபாமல் தபபாகவிட்டு, 
வபாயிடல வநருங்கியே தபபாத தேபான் அன்டறையே தினைம் தகபாட்டடையிலும் அரண்மடனைக்குளளும் எவ்வளவு 
கடுடமயேபானை பபாதகபாப்பு ஏற்பபாடுகள வசயதிருக்கிறைபார்கள என்பத அவனுக்குத் வதேரியே வந்தேத.

அவனுக்குப் பின்புறைம் 'சுரிடக' எனைப்படும் பயேங்கரமபானை சுழல் வபாடள அணிந்தே இரண்டு வீரர்கள 
வமபௌனைமபாகப் பின் வதேபாடைர்ந்தேனைர். நபாரபாயேணன் தசந்தேனுக்கு ஆத்திரம் ஆத்திரமபாக வந்தேத. தகபாபத்ததேபாடு
பின்புறைம் திரும்பித் தேன் புறைபாமுட்டடை தபபான்றை வபரியே கண்கடள உருட்டி விழித்த அவர்கடளப் 
பபார்த்த, "ஏன் என்டனைப் பின் வதேபாடைருகிறீர்கள? நபான் மகபாமண்டைதலசுவரரின் அந்தேரங்க ஒற்றைன். அவர் 
இங்தக தேங்கியிருக்கும் தபபாத அவடரப் பபார்ப்பதேற்கு வரவும், தபபாகவும் எனைக்கு முழு உரிடம உண்டு. 
நபான் சந்ததேகத்தக்குரியேவதனைபா, உளவறியே வந்திருப்பவதனைபா, அல்லதவ?" என்று சீற்றைத்ததேபாடு 
தகட்டைபான். அப்தபபாத தசந்தேனுக்குக் கண்கள தகபாடவப்பழம் தபபால் சிவந்தவிட்டைனை. உதேடுகள 
தடித்தேனை.

ஆனைபால் அவனுடடையே தகளவிக்கு அவடனைப் பின் வதேபாடைர்ந்தே வீரர்கள பதிதல வசபால்லவில்டல. 
அவ்வளதவன்? அவனுடடையே சினைமும், வகபாதிப்புடைன் வவளிப்பட்டை தகளவியும் அவர்கள முகங்களில் 
உணர்ச்சியின் ஒரு சிறியே மபாறுதேடலயேபாவத ததேபாற்றுவிக்க தவண்டுதம. அத கூடை இல்டல. அவர்கள 
சிடலதபபால் நடைந்தேனைர். அவன் நின்றைபால் அந்தே வீரர்களும் நின்றைனைர்.

தசந்தேன் திடகத்தேபான். அவன் மனைத்தில் சந்ததேகதம வளர்ந்தேத. சிறித திகிலும் எட்டிப் பபார்த்தேத. 
அவர்கடள அடியிலிருந்த முடிவடர நன்றைபாகக் கவனித்தப் பபார்த்தேபான். ஆபத்ததேவிப் படடைடயேச் 
தசர்ந்தேவர்களபாக இருக்கலபாவமன்று அவனுக்குத் ததேபான்றியேத. அவர்கள நடைந்த வகபாண்டை விதேமும் 
அவர்கடளப் பற்றி அனுமபானிக்க ஏற்றைதேபாகத்தேபான் இருந்தேத. கபாரணதமபா மறுவமபாழிதயேபா கூறைபாமல் 
பபாதகபாப்புக்கபாக எடதேயும் வசயயும் உரிடம ஆபத்ததேவிகளுக்கு மட்டுதம உண்டு.

'வந்தேத வரட்டும்! இவர்களிடைம் தகளவி தகட்டு வகஞ்சிக் வகபாண்டு நிற்பதில் பயேனில்டல. தணிந்த 
உளதள நுடழகிதறைன். முடிந்தேடதேச் வசயத வகபாளளட்டும்' என்று பின்னைபால் வருபவர்கடளக் 
கவனிக்கபாமல் வரகுணன் வபாயிலில் நுடழந்தேபான் அவன். பின்னைபால் வதேபாடைர்ந்த வந்தே ஆபத்ததேவிகள 
வரகுணன் வபாயில் வடரதேபான் அவடனைப் பின்பற்றி வந்தேனைர். அதேற்கு தமல் அவர்கள அவடனைப் பின் 
வதேபாடைரவும் இல்டல; உளதள தபபாகக் கூடைபாவதேன்று தேடுக்கவும் இல்டல. தபசபாமல் வபாயிலுக்கு 
இந்தேப்புறைதம ஒதங்கி நின்று வகபாண்டைனைர். ஆனைபால் வபாயிற் கபாவலுக்வகன்தறை வழக்கமபாக அந்தே 
இடைத்தில் அரண்மடனைடயேச் தசர்ந்தே தவறு இரு கபாவலர்கள இருப்பதண்டு. அவர்கள, "கபாடலயிலிருந்த
அரண்மடனையில் கூற்றைத் தேடலவர்களின் அந்தேரங்க ஆதலபாசடனைக் கூட்டைம் நடைக்கிறைத. உளதள 
யேபாடரயும் விடுவதேற்கு அனுமதி இல்டல" என்று வசபால்லி நபாரபாயேணன் தசந்தேடனைத் தேடுத்த விட்டைனைர். 
தேடலவலி தபபாயத் திருகுவலி வந்தே கடதேயேபாகி விட்டைத. 'ஆபத்ததேவிகள அந்தே மட்டில் விட்டைபார்கதள!' 
என்று மகிழ்ச்சிதயேபாடு உளதள நுடழயேப் தபபாக இவர்கள தேடுத்தவிட்டைபார்கதள! என்று தேயேங்கி நின்றைபான் 
தசந்தேன்.

"கபாவல் வீரர்கதள! உங்கள கடைடம உணர்ச்சிடயேப் பபாரபாட்டுகிதறைன். அந்தேரங்க ஆதலபாசடனைக் கூட்டைம் 
நடைக்கும் தபபாத யேபாடரயும் உளதள விடைக்கூடைபாத என்று கட்டுப்பபாடு நல்லததேபான். ஆனைபால் 
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எல்தலபாடரயும் அதேற்கபாகத் தேரபாதேரம் பபார்க்கபாமல் தேடுத்த நிறுத்தி விடைலபாமபா? நபான் இப்தபபாத உடைதனை 
மகபாமண்டைதலசுவரடரச் சந்தித்த ஓர் அவசரச் வசயதிடயேக் கூறியேபாக தவண்டுதம! என்டனை நீங்கள 
இப்படித் தேடுத்தேபால் நபான் என்னை வசயவத? உங்களிடைம் வபாதேபாடிக் வகபாண்டிருக்கபாமல் நபான் திரும்பிப் 
தபபாய விட்டைபாதலபா, என்டனை உளதள விடை மறுத்தே குற்றைத்தக்கபாக நீங்கள தேபான் பிறைகு 
மகபாமண்டைதலசுவரரிடைம் திட்டுக் தகட்க தநரிடும். எனைக்வகன்னை வந்தேத? நபான் தபசபாமல் இப்தபபாததே 
திரும்பிப் தபபாயவிடுகிதறைன்" என்று நபாரபாயேணன் தசந்தேன் நயேத்தடைனும், பயேமுறுத்தேல் தபபாலவும் தபசி 
உடைதனை திரும்பிப் தபபாய விடுகிறைவடனைப் தபபால் நடித்தேபான்.

அவனுடடையே தேந்திரமபானை தபச்சும், நடிப்பும் நல்ல பயேடனை அளித்தேனை.

"ஐயேபா! இருங்கள. தபபாயவிடைபாதீர்கள. எங்களுக்கு எதேற்கு வம்பு? உங்கள வபயேடரச் வசபால்லுங்கள. 
உளதள தபபாய மகபாமண்டைதலசுவரரிடைதம வசபால்லி அனுமதி வபற்று வந்தவிடுகிதறைன். அதவடரயில் 
இப்படி நில்லுங்கள" என்றைபான் கபாவலர்களில் ஒருவன். உடைதனை நபாரபாயேணன் தசந்தேன் 
மகபாமண்டைதலசுவரரின் வபயேடரக் கூறியேதம் கபாவலன் அடடைந்தே பரபரப்டபக் கண்டு சிரித்தக் 
வகபாண்தடை தேன் வபயேடரக் கூறினைபான். கபாவலன் அடதேக் தகட்டுக் வகபாண்டு உளதள வசன்றைபான். 
தகபாட்டடைக்குள ஆபத்ததேவிகள இரகசியேக் கபாவல் புரிவடதேயும், கபாவல் பபாதகபாப்பு ஏற்பபாடுகள 
அதிகரித்திருப்படதேயும் பபார்த்தே தபபாத அன்று ஏததேபா சில முக்கியே நிகழ்ச்சிகள அங்கு நடைந்திருக்க 
தவண்டுவமன்று நிடனைத்தக் வகபாண்டைபான் நபாரபாயேணன் தசந்தேன்.

உளதள தபபானைவன் திரும்பி வருகிறை வடரயில் மற்றைவனிடைம் தபச்சுக் வகபாடுத்தப் பபார்த்தேபால் நடைந்தே 
நிகழ்ச்சிகள பற்றி ஏதேபாவத வதேரியும் என்று அவன் வபாடயேக் கிளறி வம்புக்கு இழுத்தேபான். ஆனைபால் அந்தே 
மற்வறைபாரு கபாவலன் தசந்தேனின் தகளவிகளுக்கு அமுத்தேலபாக இரண்வடைபாரு வசபாற்களில் பதில் வசபால்லி 
முடித்தவிட்டைபான். அவனிடைமிருந்த தேபான் எதிர்பபார்த்தே எடதேயும் வதேரிந்த வகபாளள முடியேவில்டல 
தசந்தேனுக்கு.

அதேற்குள உளதள வசன்றைவன் திரும்பி வந்தேபான். "மகபாமண்டைதலசுவரர் உங்கடள அடழத்த வரச் 
வசபான்னைபார்."

"நபாதனை தபபாயக் வகபாளதவன். நீ ஒன்றும் என்டனை அடழத்தச் வசல்ல தவண்டைபாம்" என்று கூறிவிட்டு 
வரகுணன் வபாயிடலக் கடைந்த உளதள வசன்றைபான் நபாரபாயேணன் தசந்தேன்.

அரண்மடனையில் வகபாலுமண்டைபத்தின் வடைக்குப் புறைத்தில் புலவர்கள வபாதிடும் இடைமபானை அரசடவப் 
பட்டிமண்டைபத்தில் கூற்றைத் தேடலவர்களின் கூட்டைம் நடைந்த வகபாண்டிருந்தேத. 'அந்தேரங்க 
மந்திரபாதலபாசடனைக் வகன்தறை தேனி மண்டைபம் இருக்கும் தபபாத அரசடவ பட்டிமண்டைபத்தில் ஏன் 
கூடியிருக்கிறைபார்கள?' என்றை தகளவி தசந்தேன் மனைத்தில் உண்டைபாயிற்று. பட்டிமண்டைபத்தின் 
வவளிப்புறைத்திதலதயே மகபாமண்டைதலசுவரருக்கபாகக் கபாத்தக் வகபாண்டு நின்றைபான் அவன்.

சிறித தநரத்தில் அவர் வவளிதயே வந்தேபார். "என்னை வசயதி? இப்வபபாழுததேபான் வருகிறைபாயேபா?" என்று 
மலர்ந்தே முகத்ததேபாடு தேம் அந்தேரங்க ஒற்றைடனை வரதவற்றைபார். "சுவபாமீ! தேளபதிடயேத் திருநந்திக்கடர 
வடரக்கும் இழுத்தேடித்த உரியே கபாலத்தில் கூட்டைத்தக்கு வரமுடியேபாமல் ஏமபாற்றி விட்தடைன்" என்று அவர்
கபாதேருகில் வந்த கூறினைபான் தசந்தேன்.

"அவதேல்லபாம் சரிதேபான் தசந்தேபா! இப்தபபாத தவவறைபாரு திறைடமயேபானை வசயேடல உன் டககளில் 
ஒப்படடைக்கப் தபபாகிதறைன். மந்திரபாதலபாசடனை மண்டைபத்தின் பின்புறைமுளள நிலவடறையின் கதேடவ 
வவளிப்புறைமபாக அடடைத்தத் தேபாழ் தபபாடைச் வசயதிருக்கிதறைன். நீதேபான் நிலவடறைக்குள தபபாய அங்கு 
ஒளிந்திருப்பவடனை யேபாருக்கும் வதேரியேபாமல் வவளிதயே இழுத்தக் வகபாண்டு வர தவண்டும். என்னை 
வசபால்கிறைபாய? உன்னைபால் முடியுமபா? முடியேபாதேபா?" என்று வமல்லியே குரலில் அவனுக்கு மட்டும் 
தகட்கும்படி வசபான்னைபார் அவர்.

'ஐதயேபா! நபான் மட்டும் தேனியேபாகவபா?' என்றை வசபாற்கள தசந்தேனுடடையே நபாக்கு நுனி வடர வந்த விட்டைனை. 
அவரிடைம் தேனைக்கிருந்தே பயேம், மரியேபாடதேகடள எண்ணி அவற்டறைக் கூறிவிடைபாமல் 'ஆகட்டும்' என்பத 
தபபால் தேடலடயே ஆட்டினைபான்.

"தபபா! முதேலில் அடதேக் கவனி! தவறு யேபாடரயும் உன்தனைபாடு தடணக்குக் கூப்பிடைபாததே! நீ மட்டும் 
தேனியேபாகதவ தபபா!" என்று தரத்தினைபார் மகபாமண்டைதலசுவரர்.

"சுவபாமி! இன்வனைபாரு இரகசியேம். உங்களிடைம் வசபால்லிவிட்டுப் தபபாயவிடுகிதறைன்" என்றைபான் தசந்தேன்.
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"என்னை வசபால்தலன்?"

"அரண்மடனையில் ஆபத்ததேவிகள வந்திருக்கிறைபார்கள தபபாலிருக்கிறைததே?"

"அத எனைக்கு முன்தப வதேரியும்! நீ தபபாய உன் கபாரியேத்டதேப் பபார்."
தசந்தேன் நிலவடறைடயே தநபாக்கிப் புறைப்பட்டைபான். இருட்குடகயேபாக, அந்தேகபாரக் களஞ்சியேமபாக இருக்கும் 
நிலவடறையில் தேனியேபாக நுடழயே தவண்டுவமன்படதே நிடனைத்தே தபபாததே தணிவு மிகுந்தேவனைபானை 
நபாரபாயேணன் தசந்தேனுக்தக பபாதேபாதிதகச பரியேந்தேம் நடுங்கியேத. ஒரு நபாழிடக இரண்டு நபாழிடகயில் சுற்றித்
ததேடிப் பபார்த்த விடைக்கூடியே நிலவடறையேபா அத? விடியே விடியேத் ததேடினைபாலும் அங்கு ஆள ஒளிந்த 
வகபாண்டிருப்படதேக் கண்டுபிடிக்க முடியேபாததே! தவறு யேபாரபாவத வந்த அவனிடைம் அந்தே தவடலடயேச் 
வசயயும்படி கூறியிருந்தேபால் முடியேபாத என்று மறுத்திருப்பபான். அல்லத வசயவதேபாக ஒப்புக் வகபாண்டு 
வசயயேபாமல் இருந்திருப்பபான். மகபாமண்டைதலசுவரதர கட்டைடளயிட்டிருக்கும் தபபாத அலட்சியேமபாக 
இருக்க முடியுமபா?

வவளிப்புறைம் இழுத்த அடடைத்திருந்தே மரக்கதேடவத் திறைந்த வகபாண்டு நிலவடறையின் இருண்டை படிகளில்
இறைங்கினைபான் தசந்தேன். எந்தே விநபாடியும் அந்தே இருள பரப்பின் எந்தே மூடலயிலிருந்தம், எதிரி ஒருவரின் 
முரட்டுக் டககள தேன் கழுத்திதலபா, பிடைரியிதலபா பபாயந்த அழுத்தேலபாம் என்றை முன் எச்சரிக்டக அவன் 
மனைத்தில் இருந்தேத.

படிகடளக் கடைந்த நிலவடறைக்குள இறைங்கியேபாயிற்று. நின்றை இடைத்திலிருந்த மிரண்டை விழிகளபால் நபான்கு 
புறைமும் பபார்த்தேபான். வவளிச்சத்திலிருந்த இருட்டுக்கு வந்திருந்தே அவன் கண்களுக்கு அந்தே இருள 
பழகுவதேற்குச் சில கணங்கள ஆயினை. இருடள ஓரளவு ஊடுருவும் கூர்டம கண்களுக்கு வந்தே பின் 
சுற்றிலும் நிடறைந்திருந்தே வபபாருளகள மங்கலபாகத் வதேரிவடதேக் கண்டைபான்.

வலத புறைச் சுவர் முழுவதம் மனிதேர்கள தேடலயிழந்தே முண்டைங்களபாயத் வதேபாங்குவத தபபால் வசப்புக் 
கவசங்கள கட்டித் வதேபாங்கவிடைப்பட்டிருந்தேனை. இன்வனைபாரு புறைம் மின்னைல் தண்டைங்கடளச் சுவரில் 
பிடித்தப் பதிப்பித்த டவத்திருந்தேத தபபால் வீர வபாளகள வரிடசயேபாக விளங்கினை. மூடலக்கு மூடல 
படழயே நபாணயேங்கள குவிந்திருந்தேனை. ஒரு கபாலத்தில் பபாண்டி மண்டைலத்தில் வசல்வபாக்குப் வபற்றிருந்தே 
இப்தபபாத பயேன்படைபாமல் தபபானை அந்தே நபாணயேங்கள தேன் கபால்களில் இடைறியே தபபாத, 'கபாசு எத்தேடனை 
தபர்க் கபாடல இடைறி விடுகிறைத? நபான் இப்தபபாத கபாடச இடைறிவிடுகிதறைன்' என்று தவடிக்டகயேபாக 
நிடனைத்தக் வகபாண்டைபான் தசந்தேன். நிலவடறையில் தேன்டனைச் சுற்றிலும் சிறிதம் வபரிதமபாக நிறுத்தி 
டவக்கப்பட்டிருந்தே சிடலகள யேபாதரபா உயிருடைன் கூடியே மனிதேர்கள தேன்டனைப் தபபால் பயேந்த ஒடுங்கி 
வமபௌனைமபாக அந்தே இருளில் நின்று வகபாண்டிருப்பத தபபால் அவன் கண்களுக்குத் ததேபான்றினை.

வலத டகயில் தேபாமடர மலடர ஏந்தி அபிநயேம் பிடிப்பத தபபான்றை பபாவடனையில் ஒரு நடைனை மங்டகயின் 
சிடல, வட்டைக் கண்ணபாடியேபால் தேன் முகத்டதே அழகு பபார்த்தக் வகபாண்தடை வநற்றிக்குத் திலகமிடும் 
தகபாலத்தில் ஒரு குமரிப் வபண்ணின் உயிரும் உணர்வும் தடிக்கும் உருவம், டககளில் விளக்குத் தேபாங்கி 
நிற்கும் விளக்குப் பபாடவகளின் வவண்கலச் சிடலகள, பபாண்டியே அரச பரம்படரடயேச் தசர்ந்தே 
மன்னைர்களின் சிற்பங்கள எல்லபாம் அங்கு இருந்தேனை. சுவரின் உச்சியில் ஒளியும் கபாற்றும் சிறித நுடழந்த 
விட்டுப் தபபாகட்டுவமன்று அவ்விடைத்தில் பக்கத்திற்கு ஒன்றைபாக இரு சிறு வட்டைத் தவபாரங்கள 
அடமத்திருந்தேபார்கள. அந்தே உயிரற்றை சிடலகளுக்கும் வபபாருளகளுக்கும் நடுதவ உயிருளள ஒரு மனிதேன் 
ஒளிந்த வகபாண்டிருந்தேபால் அவடனை எப்படிக் கண்டுபிடிக்க முடியும்? தசந்தேனுக்கு தேடலசுற்றி மயேக்கம் 
வந்தவிடும் தபபாலிருந்தேத.

அப்தபபாத இருந்தேபாற் தபபாலிருந்த நடைனை மங்டக சிடலக்கு அருகில் நிழல் அடசவத தபபால் கருப்பபாக 
ஏததேபா அடசந்தேத.

"நில் அங்தகதயே! ஓர் அடி நகர்ந்தேபாலும் உன் உயிர் உனைக்குச் வசபாந்தேமில்டல" என்று டகயிலிருந்தே வபாடள
ஓங்கியேவபாறு கத்திக் வகபாண்தடை பபாயந்தேபான் தசந்தேன். அவன் டகயில் இருந்தே வபாள நடைனை மங்டகயின் 
வவண்கலச் சிடலயில் தமபாதி மணி அடித்தேபாற் தபபான்றை வபரியே ஓடசடயேயும் எதிவரபாலிடயேயும் 
உண்டைபாக்கிவிட்டு இரண்டைபாக முறிந்த கீதழ விழுந்தேத. 'வவறும் பிரடமதேபாதனைபா?' என்று திடகத்த 
நின்றைபான். யேபாதரபா வமல்லச் சிரிக்கின்றை ஒலி அவனுக்கு அருகில் மிகமிக அருகில் தகட்டைத.

"யேபார் அத சிரிப்பத? மபானைமுளள ஆண்பிளடளயேபானைபால் தநருக்கு தநர் வந்த நிற்க தவண்டும்." 
பயேத்டதேயும் நடுக்கத்டதேயும் மடறைத்தக் வகபாண்டு தேன் முழு மூச்டசயும் அடைக்கி இடரந்த கத்தினைபான் 
அவன். அவன் குரல் ஆயிரம் பதினைபாயிரம் எதிவரபாலிக் குரல்களபாக மபாறி அந்தே நிலவடறைக்குள ஒலித்த 
அவடனைதயே பயேமுறுத்தினை. எதிவரபாலி ஓயந்தேதம் முன்பு தகட்டை அததே சிரிப்வபபாலி முன்னிலும் 
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பலமபாகக் தகட்டைத. தசந்தேன் இரண்டு டககளபாலும் இருடளத் தழபாவிக் வகபாண்டு முன்னைபால் 
பபாயந்தேபான். பிறைந்தே தமனியேரபாயப் பல கன்னிப் வபண்கள இருளில் நின்று வகபாண்டு இருப்பத தபபால் 
அவடனைச் சுற்றிலும் அவன் உயேரத்தக்குச் சரியேபாக சிடலகள நிறுத்தேப்பட்டிருந்தேனை. அவற்றில் முட்டி 
தமபாதி மண்டடைடயே உடடைத்தக் வகபாளளபாமல் இருட்டில் பபார்த்த நடைக்க தவண்டியிருந்தேத. அவன் 
முன்னைபால் நடைக்க நடைக்க அந்தேச் சிரிப்வபபாலியும் அவடனைவிட்டுத் தேளளிச் வசன்று வகபாண்தடை இருந்தேத. 
திடீவரன்று ஒரு வபரியே வவபௌவபால் தவகமபாகப் பறைந்த வந்த தசந்தேன் முகத்தில் தமபாதியேத. அப்தபபாத 
தசந்தேனுக்கு ஏற்பட்டை அதிர்ச்சியில் யேபாதரபா முகத்தில் ஓங்கி அடித்த விட்டை மபாதிரி இருந்தேத. 
டகயிலிருந்தே ஒதர ஒரு பபாதகபாப்புக் கருவியேபானை வபாளும் சிடலயில் தமபாதி முறிந்தவிட்டைத.
உயிரின் தமலுளள இயேற்டகயேபானை ஆடசயும், பயேமும் தசந்தேடனைக் கட்டுப்படுத்தி நிறுத்தினை. சுவரில் 
வரிடசயேபாகக் கட்டைப்பட்டுத் வதேபாங்கும் வபாளகளின் வரிடசயிலிருந்த ஒன்டறை உருவிக் டகயில் எடுத்தக்
வகபாண்டு அப்புறைம் அந்தே நிலவடறை முழுவதம் சுற்றைலபாவமன்று எண்ணினைபான் அவன். பயேம் அந்தே 
முன்வனைச்சரிக்டகடயே அவன் மனைத்தில் எழுப்பி விட்டிருந்தேத.

பதேற்றைமும் அவசரமும் உந்தித் தேளளச் சுவர் அருகில் வசன்று ஒரு வபாளின் நுனிடயேப் பிடித்த இழுத்தேபான்.
அத தமற்புறைம் நன்றைபாக இறுக்கிக் கட்டைப்பட்டிருந்தேதேபால் அவ்வளவு தலசபாக அவன் இழுத்தே 
மபாத்திரத்தில் டகக்கு வந்தவிடைவில்டல. எனைதவ பக்கத்தில் வசன்று இரண்டு டககளபாலும் 
பலங்வகபாண்டை மட்டும் அடதேப் பிடித்த இழுத்தேபான். அடுத்தே விநபாடி நூற்றுக்கணக்கபானை வவண்கல 
மணிகடள ஒதர சமயேத்தில் யேபாதரபா தேபாறுமபாறைபாக அடித்தேத தபபான்று ஓர் ஒலிக் குழப்பம் அங்கு 
உண்டைபாயிற்று. மடைமடைவவன்று சுவரிலிருந்தே அத்தேடனை வபாளகளும், தகடையேங்களும் சரிந்த உதிர்ந்தேனை. 
நபாரபாயேணன் தசந்தேன் பின்னுக்கு விலகி நின்று வகபாண்டைபான். அவன் எதிர்பபாரபாதேத நடைந்த விட்டைத. 
அந்தேச் சுவரில் கட்டைப்பட்டிருந்தே எல்லபா வபாளகளும் ஒரு தகபாடியிலிருந்த மற்வறைபாரு தகபாடி வடர ஒதர 
நீளக் கயிற்றினைபால் கட்டைப்பட்டிருந்தேனை. அவன் இழுத்தே தவகத்தில் கயிறு அறுந்த விட்டைத. அந்தே 
எதிர்பபாரபாதே நிகழ்ச்சியேபால் அவன் திடகத்த நின்று வகபாண்டிருக்கும் தபபாததே நிலவடறையிலிருந்த 
வவளிதயேறும் படியில் தமதல யேபாதரபா ஏறி ஓடும் கபாலடிதயேபாடச தகட்டைத.
--------
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1.26. தவடைம் வவளிப்பட்டைத

குழல்வமபாழியின் முகத்தில் வதேன்பட்டை வியேப்டபக் கண்டு தறைவி சிரித்தேபார். "இந்தே அடறைக்குள 
இருப்படதே நபான் எப்படி இவ்வளவு சரியேபாகக் கண்டு பிடித்தக் கூறிதனைன் என்று தேபாதனை நீ 
வியேப்படடைகிறைபாய?"

குழல்வமபாழி அவருடடையே தகளவிக்கு மறுவமபாழி வசபால்லபாமல் ஒரு கணம் அவருடடையே முகத்டதேதயே 
உற்றுப் பபார்த்தக் வகபாண்டு நின்றைபாள.

"ஏன் அப்படி என்டனைதயே பபார்க்கிறைபாய? என்னுடடையே ஆருடைத் திறைடமடயேப் பரிதசபாதிப்பத தபபால் நீ 
தகளவி தகட்டைபாய. நபான் பதில் கூறிதனைன். இத்தேடனைக் கட்டுக் கபாவல்கடளயும் கடைந்த யேவனை வீரர்கள 
வபாதளந்தி நின்று அயேரபாமல் கபாக்கும் இந்தே இடைத்தக்குள இருப்படதேப் புளளி பிசகபாமல் வதேளளத் 
வதேளியே அடிகள எப்படிக் கூறினைபாவரன்று சிந்தித்தப் பபார்க்கிறைபாயேபா?"

அடிகளின் தகளவிகடளக் கவனிக்கபாதேத தபபால் இருந்த விட்டு, "சரி! வபாருங்கள. தமதல சுற்றிப் 
பபார்க்கலபாம்" என்று கூறி அவடர அந்தே இடைத்திலிருந்த அடழத்தச் வசல்ல முயேன்றைபாள குழல்வமபாழி.

"முடியேபாத வபண்தண! நபான் ஏமபாறை மபாட்தடைன். இந்தே யேவனை வீரர்களின் கபாவலுக்கு அப்பபால் என்னை 
இருக்கிறைவதேன்படதேத் வதேரிந்த வகபாளளபாமல் நபான் இங்கிருந்த ஓர் அடி கூடை நகர மபாட்தடைன்!" என்று 
கூறி அவர் பிடிவபாதேமபாக அங்கிருந்த புறைப்படை மறுத்தேபார்.

"அததேபான் அங்கிருப்படதே உங்கள ஆருடைத்தினைபால் வசபால்லி விட்டீர்கதள?"

"வசபான்னைபால் மட்டும் தபபாதமபா? எங்களுடடையே முன்தனைபார் சுந்தேர முடிடயேயும், வீர வபாடளயும் நபான் ஒரு 
முடறையேபாவத கண் குளிரக் கபாண தவண்டைபாமபா?" தறைவி உருக்கமபானை குரலில் அவடளக் வகஞ்சினைபார்.

"அவதேன்னை? 'எங்களுடடையே முன்தனைபார்' என்கிறீர்கள? அடிகளுக்குத் தேமிழில் தேன்டம, முன்னிடல, 
படைர்க்டக தவறுபபாவடைபான்றும் வதேரியேதவ வதேரியேபாததேபா? நீர் தேபான் பபாண்டியே மரபின் இறுதி வபாரிசு 
தபபாலல்லவபா தபசுகிறீர்?" என்று திருப்பிக் தகட்டைபாள இடடையேபாற்று மங்கலம் நம்பியின் புதேல்வி.

"ஏன்? அப்படி இருக்க முடியேபாததேபா? உனைக்கு தவண்டுமபானைபால் அத வதேரியேபாமல் இருக்கலபாம். இததேபா ஒரு
கணம் வபபாறுத்திரு" என்று வசபால்லிவிட்டு அங்தக பக்கத்திலிருந்தே தவதறைபார் மண்டைபத்தில் நுடழந்த 
மடறைந்தேபார் அடிகள. அவர் என்னை வசயயேப் தபபாகிறைபார் என்று அறியும் ஆவதலபாடு அந்தே மண்டைபத்தின் 
வபாயிடலதயே பபார்த்தக் வகபாண்டு தேபான் நின்றிருந்தே இடைத்டதே விட்டு அடசயேபாமல் நின்றைபாள குழல்வமபாழி.

சிறித தநரம் கழித்த மண்டைபத்தக்குளளிருந்த வவளிவந்தே ஆடளப் பபார்த்தே தபபாத அவள அப்படிதயே 
அதிர்ச்சி அடடைந்த தபபாய நின்றைபாள. அவளபால் தேன் கண்கடளதயே நம்ப முடியேவில்டல. இளவரசன் 
இரபாசசிம்ம பபாண்டியேன் அவள முன்பு வந்த நின்றைபான். அவனுடடையே கவர்ச்சிகரமபானை கண்களிலும், 
சிரிப்புக் குடியிருக்கும் வசவ்விதேழ்களிலும் குறும்புத்தேனைம் குமிழியிட்டைத. வியேப்பும், பயேமும், 
வவட்கமும் ஆகியே அத்தேடனை உணர்ச்சிகளும் அந்தேப் வபண்ணின் பிடறைச் சந்திரடனைவயேபாத்தே வநற்றியில் 
சங்கமமபாயினை.

"நபான் தேபான் தறைவி. தறைவி தேபான் நபான். இந்தே உண்டம உன் தேந்டதேக்கும் அவருடடையே அந்தேரங்க ஒற்றைனைபானை 
நபாரபாயேனைன் தசந்தேனுக்கும் நன்றைபாகத் வதேரியும். தவண்டுவமன்தறை உனைக்கு மட்டும் வதேரியேவிடைபாமல் 
மடறைத்தக் வகபாண்தடைன் நபான். இப்தபபாத நீயும் வதேரிந்த வகபாளவதேற்குச் சந்தேர்ப்பம் வந்தவிட்டைத. 
வதேரிந்த வகபாள" என்றைபான் இரபாசசிம்மன்.

தறைவியேபாக தவடைம்தபபாட்டு இளவரசரபாக மபாறித் தேன்டனை ஆச்சரியேத்தில் ஆழ்த்தி நிற்கும் அவரிடைம் 
என்னை தபசுவவதேன்று வதேரியேபாமல் திடகத்தேபாள அவள.

"இப்தபபாதேபாவத வசபால்! எதிர்கபாலத்தில் யேபாருடடையே தேடலயில் சூடுவதேற்கபாக டவக்கப்பட்டிருக்கிறைததேபா 
அவன் கூடைவபா தேனைத முன்தனைபார் பயேன்படுத்தியே சுந்தேர முடிடயேயும் வீரவபாடளயும் பபார்க்கக் கூடைபாத?"

"இனி உங்கடளத் தேடுக்க நபான் யேபார்? அததேபா அந்தே பயேங்கரமபானை அந்தே யேவனைக் கபாவல் வீரர்கதள 
இன்னைபாவரன்று வதேரிந்த வகபாண்டைவுடைன் உருவியே வபாடள உடறைக்குளதள தபபாட்டுக் வகபாண்டு வணங்கி 
நிற்கிறைபார்கதள?" என்று அதவடரயில் வபாய திறைவபாமல் இருந்தே குழல்வமபாழி வபாய திறைந்த மறுவமபாழி 
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வசபான்னைபாள. 

"அந்தே வபாளகளுக்கு நபான் என்றும் அஞ்சமபாட்தடைன்; இததேபா குறுகுறுவவன்று வண்டு சுழல்வத தபபால் 
என்டனைப் பபார்க்கின்றைனைதவ இந்தே வபாளகளதேபான் என்டனைப் பயேமுறுத்தகின்றைனை" என்று நடகத்தக் 
வகபாண்தடை அவள கண்களுக்கு அருகில் சுட்டு விரடல நீட்டிக் கபாட்டினைபான் இரபாசசிம்மன்.

குழல்வமபாழியின் வபபான்னிறைக் கன்னைங்களில் குங்குமக் தகபாடுகள படைர்ந்தேனை. கண்களின் 
விழித்திடரகளில் இன்ப நிடறைவு வபபாங்கும் உணர்ச்சிகளின் சபாயேல்கள ஓடி மடறைந்தேனை.

"தவடைம் மபாறியேதேற்கு ஏற்பப் தபச்சும் மபாறுகிறைபாற் தபபாலிருக்கிறைததே? இளவரசர் தேடலமடறைவபாக இருந்தே 
கபாலத்தில் படித்தக் வகபாண்டை தபச்சுக்கள தபபாலிருக்கின்றைனை இடவவயேல்லபாம்?" என்றைபாள அவள.

"எல்லபாம் அந்தே நபாளிலிருந்ததே உன்டனைப் தபபான்றை வபண்களிடைம் படித்தக் வகபாண்டை தபச்சுத்தேபாதனை? 
பத்தப் பன்னிரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்னைபால் மதடர அரண்மடனை நந்தேவனைத்தில் சிறு குழந்டதேகளபாக 
விடளயேபாடிக் வகபாண்டிருப்தபபாதம, அப்தபபாத நடைந்தேவதேல்லபாம் உனைக்கு நிடனைவிருக்கிறைதேபா 
குழல்வமபாழி? உங்களுக்வகல்லபாம் அப்தபபாத ஏவழட்டு வயேத கூடை இருக்கபாத. பட்டுப் பபாவபாடடை 
மண்ணில் புரள நீ, தேளபதியின் தேங்டக பகவதி, ஆசிரியேர் மகள விலபாசினி இன்னும் இரண்டு மூன்று 
சிறுமிகள எல்தலபாருமபாகச் தசர்ந்த வகபாண்டு அரண்மடனை நந்தேவனைத்தக்குப் பூப்பறிக்க வருவீர்கள. 
நபான் அப்தபபாத பத்தப் பன்னிரண்டு வயேதச் சிறுவன். வபாட்தபபார் கற்றுக் வகபாண்டிருந்தே சமயேம் அத. 
தவடிக்டகயேபாக வபாடள உருவிச் வசடிகடள வவட்டுதவன். உங்கள பூக் கூடடைகடளத் தேட்டி விடுதவன். 
உங்களுக்கு அப்தபபாத எப்படிக் தகபாபம் வரும்? என்டனை என்வனைன்னை தபச்சுப் தபசுவீர்கள?" படழயே 
இளடம நிடனைவுகடள நிடனைத்தப் பபார்க்கும் தபபாத ஏற்படும் ஒருவிதே ஏக்கம் மிகுந்தே குரலில் 
தபசினைபான் இரபாசசிம்மன்.

"ஏ, அப்பபா! உங்களுக்குத்தேபான் எவ்வளவு நிடனைவபாற்றைல்? நபாங்கள கூடை மறைந்த விட்தடைபாம். சிறு வயேதில் 
நடைந்தேவற்டறைவயேல்லபாம் மறைந்த விடைபாமல் நிடனைவு டவத்தக் வகபாண்டிருக்கிறீர்கதள?" என்று வசபால்லிச் 
சிரித்தேபாள குழல்வமபாழி. வசபால்லி முடித்தேதம் அவள வநஞ்சம் தமவலழுந்த தேணியே ஒரு வபருமூச்சு 
அவளிடைமிருந்த வவளிப்பட்டைத. அவள உளளத்திலும் தளளித் திரிந்தே கபாலமபானை அந்தேப் பிளடளப் 
பருவத்த நிகழ்ச்சிகள, அவற்டறைப் பற்றியே நிடனைவு அடலகள, கழிவிரக்கங்கள எல்லபாம் குமுறி 
எழுந்தேனை.

"வயேத ஆக ஆக மனிதேனுக்கு எத தேன்னுடடையே வசபாந்தேக் கணக்கில் மீதேமபாகிறைத வதேரியுமபா, குழல்வமபாழி?
படழயே இளடம நிடனைவுகள மட்டும் தேபான். இததேபா என்டனைப் பபார், எத்தேடனை அரசியேல் குழப்பங்கள, 
வவற்றிகள, ததேபால்விகள, சூழ்ச்சிகள, தசபாதேடனைகள எல்லபாம் வயேதேபானை பிறைகு என்டனைப் பிடித்தக் 
வகபாண்டைனை! வதேரிந்ததேபா, வதேரியேபாமதலபா என் வயேடதேயும் வபபாறுப்டபயும் இடவ அதிகப்படுத்தி 
விட்டைனை. அந்தேப் பிளடள மனைம், அந்தே விடளயேபாட்டுத் தேனைமபானை குறும்புகள எல்லபாம் இப்தபபாத 
கல்லபாக முற்றி விட்டைனை."

தேன் உளளத்தின் அடைக்க முடியேபாதே தன்ப உணர்ச்சிகளின் தேடுக்க முடியேபாதே வவளளத்டதேதயே உடடைத்த 
விடுவத தபபால் அவளிடைம் மனைம் திறைந்த தபசினைபான் அவன்.

தபசிக் வகபாண்தடை இருந்தேவன் தபச்டச நிறுத்திவிட்டு அவள முகத்டதே ஏறிட்டுப் பபார்த்தே தபபாத 
வமன்டமயேபானை தசபாகம் படிவடதேப் தபபான்றை கண்களின் கடடைக்தகபாடியில் இரு நீர் முத்தகள உதிர 
இருந்தேனை. அவன் பபார்த்தேதம் திடுக்கிட்டைவள தபபாலத் தேன் டகயேபால் கண்கடளத் தடடைத்தக் வகபாண்டைபாள
குழல்வமபாழி.

"அடைடைபா! உணர்ச்சி வசப்பட்டு எடதேவயேடதேதயேபா தபசி உன் தன்பத்டதேக் கிளறி விட்டுவிட்தடைன் 
தபபாலிருக்கிறைத. இதவடர நபான் கூறியேவடறை மறைந்த விடு. வபா! உளதள தபபாய அந்தேச் சுந்தேரமுடிடயேயும் 
வபபாற் சிம்மபாசனைத்டதேயும், வீர வபாடளயும் இருவருதம பபார்த்தவிட்டு வருதவபாம்."

"நபான் வரவில்டல! நீங்கள மட்டும் தபபாயப் பபார்த்த விட்டு வபாருங்கள."

"பரவபாயில்டல! நீயும் வபா!" இரபாசசிம்மன் அவடள வற்புறுத்தி அடழத்தக் வகபாண்டு உளதள தபபானைபான்.

ஆகபா! அந்தே அடறைக்குள தேபான் என்னை ஒளி! என்னை அழகு! தேபாமடரப் பூடவப் தபபால் வட்டைமபாகப் பளிங்கு 
தமடடை! அந்தே தமடடையின் தமல் ஒரு நீண்டை, வபரியே தேந்தேப் தபடழ, பக்கத்தில் பட்டு உடறையினைபால் 
வபபாற் சிம்மபாசனைம் மூடி டவக்கப்பட்டிருந்தேத. தேடரப் பரப்பின் தமல் குங்குமச் சிவப்பில் ஒளி நிடறைந்தே
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இரத்தினைக் கம்பளங்கடள விரித்திருந்தேபார்கள. தகபாவிலின் கர்ப்பக் கிருகத்தக்குள நிற்படதேப் தபபான்று 
பயேபக்திதயேபாடு தேந்தேப் தபடழக்கு முன் வந்த நின்றைனைர் இரபாசசிம்மனும் குழல்வமபாழியும். அடறை 
முழுவதம் பரிமளமபானை மணங்கள கலந்த நிடறைந்திருந்தேனை. வதேயவச் சிடலக்கு முன் நின்று மரியேபாடதே 
மிளிரும் கண்களபால் பபார்ப்பத தபபால் அந்தேப் தபடழடயே இடமயேபாமல் பபார்த்தக் வகபாண்டு நின்றைபான் 
இரபாசசிம்மன்.

"என்னை அப்படிப் பபார்க்கிறீர்கள?" அவள தகட்டைபாள.

"பபார்ப்பதேற்கு என்னை இருக்கிறைத? ஊழி ஊழியேபாகப் வபபாதியேமடலத் வதேன்றைடலயும் முதியே தேமிழ்ப் 
புலடமடயேயும் தபபாற்றிப் பபாரபாட்டி அடசந்தே முடி எததவபா அத இப்தபபாத இந்தே நபான்கு முழ 
நீளமுளள தேந்தேப் தபடழக்குள அடைங்கி விட்டைததே!" என்று இரங்கியே குரலில் கூறிக் வகபாண்தடை பிறைகு 
அருகில் வநருங்கி அந்தேப் தபடழடயேத் திறைந்தேபான் அவன். உளளிருந்த ஒரு நட்சத்திர மண்டைலதம 
எட்டிப் பபார்ப்பத தபபால் ஒளிக்கீற்றுகள பபாயந்தேனை. மஞ்சள நிறைப் பட்டு விரிப்பின் தமல் அந்தே மின்னைல் 
முடி வவண்ணிலபா விரித்தேத. அதேனைருதக தபடழயின் நீளத்தக்குச் சரியேபாக டவரக் கற்களும், வவண் 
முத்தக்களும் விரவிப் பதித்தே உடறைக்குள வீரவபாள ஒன்று மடறைந்த வகபாண்டிருந்தேத.

'மகபாமன்னைரபானை என் தேந்டதேக்குப் பின்னைர் இந்தே ஒளி முடியும், வீரவபாளும் இப்படிதயே தபடழயில் 
உறைங்க தவண்டியேததேபானைபா? இவற்டறைப் தபடழக்குள பபார்க்கும் தபபாத, கண்ணின் நடுடமயேத்தக் 
கருவிழிகடளக் கூச டவக்கும் இந்தே ஒளிடயேப் பபார்க்கும் தபபாத, என் உளளம் ஏன் இப்படிப் வபபாங்கி 
தமவலழுகிறைத? உணர்ச்சிகளில் ஏன் புதியே தவகம் உண்டைபாகிறைத? வவறும் முடியும், வபாளும் மட்டுமபா 
இதேற்குள அடடைபட்டிருக்கின்றைனை? என் கண்களுக்கு இடவ தவவறைபாரு விதேமபாகவும் 
ததேபான்றுகின்றைனைதவ! என் தேந்டதேயின் தேடலமுடறைக்குப் பபாண்டியேப் தபரரசின் புகழும், வீரமுதம 
இப்படிச் சிடறைப்பட்டு விட்டைனைவபா?' அவனுடடையே உளளத்தில் அடல அடலயேபாகச் சிந்தேடனைகள 
எழுந்தேனை.

இரண்டு டககளபாலும் அவற்டறைத் வதேபாட்டுக் கண்களில் ஒற்றிக் வகபாண்டைபான். குழல்வமபாழி எதவும் 
தபசத் ததேபான்றைபாமல் மருண்டை விழிகளபால் அவடனைப் பபார்த்தக் வகபாண்தடை நின்றைபாள. அவன் தபடழடயே 
மூடிவிட்டுக் கடுடமயேபானை கபாவலுக்கு உட்பட்டை அந்தேச் சிறியே அடறைடயேச் சுற்றிலும் தேன்னுடடையே 
விழிகடளச் சுழற்றினைபான்.

பின்பு, "தபபாகலபாம் வபா!" என்று குழல்வமபாழிடயேயும் அடழத்தக் வகபாண்டு வவளியில் வந்தேபான். யேவனை 
வீரர்கள மறுபடியும், வணக்கத்ததேபாடு வழிவிட்டு விலகி நின்று வகபாண்டைனைர்.

மபாளிடகயின் மற்றைப் பகுதிகடளச் சுற்றிப் பபார்க்கும் தபபாத குழல்வமபாழியும் இரபாசசிம்மனும் 
ஒருவருக்வகபாருவர் அதிகம் தபசிக் வகபாளளவில்டல. இதேற்கிடடையில் தேன் ததேபாற்றைத்டதேப் படழயேபடி 
தறைவிதபபால் மபாற்றிக் வகபாண்டு விட்டைபான் அவன்.

கடடைசியேபாக இடடையேபாற்று மங்கலம் மபாளிடகயின் தமல் மபாடைத்தில் நிலபா முற்றைத்தின் திறைந்தே வவளியில் 
வந்த நின்றைபார்கள அவர்கள இருவரும். அந்தே மபாளிடகயிதலதயே உயேர்ந்தே இடைம் அததேபான். அங்கிருந்த 
கீதழ நபாற்புறைத்தக் கபாட்சிகளும் அற்புதேமபாகத் வதேரிந்தேனை. இடடையேபாற்று மங்கலம் என்றை பசுடமப் 
தபபாலப் பறைளியேபாறு பபாயந்த வகபாண்டிருந்தேத. வர்ணக் கலடவகடள வபாரி இடறைத்தேத தபபால 
அரண்மடனை நந்தேவனைத்தில் பல நிறை மலர்கள வதேரிந்தேனை.

"உலகத்தின் சபாதேபாரணமபானை அழடக உலக நிடலக்கும் தமதல இருந்த கண்டைபால் எவ்வளவு அழகபாக 
இருக்கிறைத, பபார்த்தேபாயேபா?" என்று சிரித்தக் வகபாண்தடை கூறினைபான் இரபாசசிம்மன்.

"உண்டமதேபான்! எந்தேச் சபாதேபாரணப் வபபாருளின் நிடலடயேயும் நன்றைபாக உணர தவண்டுமபானைபால் அடதே 
விடை உயேர்ந்தே நிடலயிலிருந்த தேபான் கபாண தவண்டும்." குழல்வமபாழி தபச்சில் தேத்தவத்டதேக் வகபாண்டு 
வந்த புகுத்தினைபாள.

ஆனைபால் இரபாசசிம்மன் அவளுடடையே தபச்டசக் கபாதில் தபபாட்டுக் வகபாளளபாமல் தவவறைபாரு கபாட்சியில் 
கவனைத்டதேச் வசலுத்திக் வகபாண்டிருந்தேபான்.

"இவதேன்னை? என்னிடைம் தபச்டசக் வகபாடுத்தவிட்டு இடதேக் கவனிக்கபாமல் எங்தக பபார்க்கிறீர்கள?" என்று
சிறித சினைத்தடைதனை கடிந்த வகபாண்டு அவன் பபார்டவ வசன்றை திடசயில் தேபானும் பபார்த்தேபாள குழல்வமபாழி.

பறைளியேபாற்றின் நடுவில் ஒரு படைகு தவகமபாக அரண்மடனைடயே தநபாக்கி வந்த வகபாண்டிருந்தேத. படைகில் 
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வீற்றிருந்தேவர்கள நன்றைபாகத் வதேரியேபாவிட்டைபாலும் தவளபான் தேபான் அடதேச் வசலுத்திக் வகபாண்டு வருகிறைபான்
என்று வதேரிந்த வகபாளள முடிந்தேத. படைகில் இருந்தே மற்றை மனிதேர்கடள இன்னைபாவரன்று 
குழல்வமபாழியேபால் கண்டு வகபாளள முடியேவில்டல. ஆனைபால் அந்தே திடசயில் பபார்த்தக் வகபாண்டிருந்தே 
இளவரசன் இரபாசசிம்மனின் முகத்தில் வியேப்பு மலர்வடதே அவள கவனித்தேபாள.

"இவ்வளவு அவசரமபாக தவளபான் யேபாடரப் படைகில் ஏற்றிக் வகபாண்டு வருகிறைபான்?" என்று 
இரபாசசிம்மனிடைதம தகட்டைபாள குழல்வமபாழி.

"ஆம், அவசரம் தேபான். நபான் எதிர்பபார்த்தக் வகபாண்டிருந்தே ஒரு முக்கியேமபானை மனிதேன் என்டனைச் சந்திக்க 
வந்த வகபாண்டிருக்கிறைபான். நீ சிறித தநரம் இங்தகதயே இரு. அவடனைச் சந்தித்தப் தபசிவிட்டு 
வருகிதறைன்" என்று வசபால்லிக் வகபாண்தடை தமல்மபாடைத்திலிருந்த இறைங்கிச் வசன்று விட்டைபான் 
இரபாசசிம்மன். அவன் நின்று பதில் வசபால்லபாமல் தவகமபாகச் வசல்வடதேக் கண்டு திடகத்தப் தபபாய 
நின்றைபாள குழல்வமபாழி.
------------

111



1.27. தசந்தேன் மனைத்தில் சில சந்ததேகங்கள

நிலவடறையிலிருந்த ஆள தேப்பித்தக் வகபாண்டு தமதல ஓடும் கபாலடிதயேபாடச தகட்டைதம் நபாரபாயேணன் 
தசந்தேனுக்கு இதேயேத் தடிப்தப நின்று விடும் தபபாலிருந்தேத. அப்படிதயே இருட்டில் தேபாவிப் பபாயந்த ஓடிப் 
பிடிக்கலபாவமன்றைபால் கபாலடியில் அவடனைச் சுற்றிக் கூர்டமயேபானை வபாளகள சிதேறிக் கிடைந்தேனை.

அவற்டறை மிதியேபாதேபடி பதேறைபாமல் கீதழ குனிந்த உட்கபார்ந்த வகபாண்டு டக விரல்கடள அறுத்த 
விடைபாமல் சிதேறியிருந்தே வபாளகடள ஒதக்கி வழி உண்டைபாக்கிக் வகபாண்டைபான். பின்பு தேப்பிச் வசன்றைவடனைத் 
தரத்திக் வகபாண்டு படிதயேறி ஓடினைபான். ஆனைபால் தேப்பித்தேவன் தபபாகிறை தபபாக்கில் தேபாழிட்டுக் வகபாண்டு 
தபபாயிருப்படதேக் கண்டைதம் தசந்தேனுக்கு என்னை வசயவவதேன்தறை வதேரியேவில்டல.

பலங்வகபாண்டை மட்டும் கதேடவத் தேன் டககளபால் ஓங்கித் தேட்டினைபான். நீண்டை தநரமபாக அப்படித் தேட்டிக் 
வகபாண்தடை இருந்தேபான். டககள தேபான் வலித்தேனை. "சரிதேபான்! வடகயேபாக மபாட்டிக் வகபாண்டு விட்தடைன். இந்தே
முரட்டுக் கதேடவ விடியே விடியேத் தேட்டினைபாலும் யேபாருக்குக் தகட்கப் தபபாகிறைத? இந்தே இருட்டுக் கிடைங்கில்
பட்டினி கிடைந்த சபாக தவண்டுவமன்று தேபான் என் தேடலயில் எழுதியிருக்கிறைததேபா என்னைதவபா?" என்று 
கதேவடியில் கன்னைத்தில் டகடயே ஊன்றிக் வகபாண்டு உட்கபார்ந்த விட்டைபான். கபாடலயில் இடடையேபாற்று 
மங்கலத்திலிருந்த தகபாட்டைபாற்றுக்கும், தகபாட்டைபாற்றிலிருந்த தேளபதிடயே அடலக்கழிப்பதேற்கபாகத் 
திருநந்திக்கடரக்கும் அடலந்த கடளத்திருந்தே நபாரபாயேணன் தசந்தேன் உட்கபார்ந்தேவபாதறை தூங்கத் வதேபாடைங்கி 
விட்டைபான்.

மறுபடியும் அவன் கண் விழித்தே தபபாத அவனுக்கபாகதவ திறைந்த டவக்கப்பட்டிருந்தேத தபபால் 
நிலவடறையின் தமற்கதேவு திறைந்திருந்தேத. கதேவுக்கு அப்பபால் மந்திரபாதலபாசடனை மண்டைபத்தில் யேபாதரபா 
வபண்களின் சிரிப்வபபாலியும் தபச்வசபாலியும் தகட்டைனை. அதேற்குள ஒரு குட்டித் தூக்கம் தூங்கி 
முடித்திருந்தே தசந்தேன் தமதல எழுந்த வந்தேபான். 'யேபார் கதேடவத் திறைந்த டவத்திருக்கக் கூடும்?' என்றை 
சந்ததேகம் அவனுக்கு ஏற்பட்டைத. 'தேபான் டகவலிக்கத் தேட்டியேதபபாத ஒருவரும் திறைக்கவில்டல. 
அலுப்பினைபால் கண் அயேர்ந்த விட்டை தபபாத யேபாதரபா பூடனை தபபால் வமல்ல வந்த கதேடவத் 
திறைந்திருக்கிறைபார்கள. திறைந்தேததேபான் திறைந்தேபார்கள, கீதழ கதேவருகில் உட்கபார்ந்த வகபாண்டிருந்தே என்டனைக் 
கவனிக்கவில்டலதயே!' என்று அவன் நிடனைத்தேபான்.

உளளிருந்த வவளிதயேறி தமதல வந்தே பின் கதேடவ முன் தபபாலதவ அடடைத்தத் தேபாழிட்டு விட்டு 
மந்திரபாதலபாசடனை மண்டைபத்தில் கும்மபாளமடிக்கும் அந்தேப் வபண்கள யேபார் என்று பபார்க்க வந்தேபான்.

தேளபதியின் தேங்டக பகவதி, ஆசிரியேர் மகள விலபாசினி, மகபாரபாணியேபாரின் உடைன் கூட்டைத் ததேபாழிகடளச் 
தசர்ந்தே இன்னும் இரண்டு மூன்று வபண்கள - எல்தலபாரும் அங்கு உட்கபார்ந்த விடளயேபாடிக் 
வகபாண்டிருந்தேபார்கள. விடளயேபாட்டினிடடைதயே இலக்கியேச் சர்ச்டசயும் நடைந்த வகபாண்டிருந்தேத.

"ஏண்டி, விலபாசினி? வதேபால்கபாப்பியேத்டதே இயேற்றியே வதேபால்கபாப்பியேர் அகத்தியேரின் மபாணவரபா? அல்லத 
அதேங்தகபாட்டைபாசிரியேரின் மபாணவரபா?" என்றைபாள பகவதி.

"சதரங்க விடளயேபாட்டினிடடைதயே இந்தேச் சந்ததேகம் உனைக்கு எங்கிருந்த முடளத்தேத...?" விலபாசினி 
சிரித்தக் வகபாண்தடை தகட்டைபாள.

அவர்கள இப்படிப் தபசிக் வகபாண்டிருந்தே சமயேத்திலபா நபாரபாயேணன் தசந்தேன் அங்தக தேடலடயேக் கபாட்டை 
தவண்டும்?

"ஆ! அததேபா, அகத்தியேதர நம்டம தநபாக்கி வந்த வகபாண்டிருக்கிறைபார். அவடரதயே தநரில் தகட்டு 
விடைலபாம்" என்று நபாரபாயேணன் தசந்தேன் குட்டடையேபாயிருப்படதேச் வசபால்லபாமல் வசபால்லிக் தகலி வசயதேபாள
ஒருத்தி.

"ஓ! இந்தே அகத்தியேரபா? இவருக்கு உளவறியும் தவடலடயேத் தேவிர எதவும் வதேரியேபாததே. பபாவம்! இந்தே 
உலகத்தில் எல்தலபாருடடையே உடைம்பும் தமல் தநபாக்கி வளருகின்றைனை என்றைபால் இவருடடையே உடைம்பு 
மட்டும் கீழ் தநபாக்கி வளர்ந்த வகபாண்டிருக்கிறைத" என்று தசந்தேன் கபாதில் தகட்டு விடைபாமல் வமல்லச் 
வசபால்லிச் சிரித்தேபாள ஒருத்தி.

"நிலவடறைக் கதேடவத் திறைந்தேத நீங்கள தேபானைபா?" என்று கடுடமயேபானை குரலில் அவர்கடளக் தகட்டைபான் 
தசந்தேன்.
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விடளயேபாட்டடை நிறுத்திவிட்டு ஒருவர் முகத்டதே ஒருவர் பபார்த்தக் வகபாண்டைபார்கள அந்தேப் வபண்கள. 
அவர்கள பதில் வசபால்லபாமலிருந்தேத அவனுடடையே கடுடமடயே அதிகப்படுத்தியேத.
"வபண்களபாகச் தசர்ந்த வகபாண்டு விடளயேபாட்டைபாக ஏதேபாவத வசயத விடுகிறீர்கள. அதேனைபால் வபரியே 
வபரியே கபாரியேங்கள வகட்டுப் தபபாயவிடுகின்றைனை."

"ஐயேபா! ஒற்றைர் வபருமபாதனை! உமக்குக் தகபாடி வணக்கங்கள வசலுத்தகிதறைன். எங்களிடைம் வம்புக்கு 
வரபாமல் தபபாயச் தசருங்கள. உளதள இருந்த யேபாதரபா கதேடவத் தேட்டுவத தபபாலிருந்தேத. 'திறைக்கலபாமபா, 
தவண்டைபாமபா?' என்று நீண்டை தநரம் தயேபாசித்ததேபாம். கடடைசியில் நபாங்கள திறைந்தே தபபாத யேபாரும் 
உளதளயிருந்த வவளியில் வரவில்டல. நிலவடறைக்குள எட்டிப் பபார்த்தேதில் படியேருகில் யேபாதரபா 
உட்கபார்ந்திருப்பத தபபால் வதேரிந்தேத. இரண்டு மூன்று முடறை 'யேபார்? யேபார்?' என்று இடரந்த தகட்டுப் 
பபார்த்ததேபாம். பதில் இல்டல. நிலவடறைக்குள இருட்டைபாக இருந்தேதேனைபால் எங்களுக்குப் பயேமபாக இருந்தேத. 
தபசபாமல் திரும்பி வந்தவிட்தடைபாம்" என்று பகவதி அவனுக்குப் பதில் கூறினைபாள.

தசந்தேன் மகபாமண்டைதலசுவரடரச் சந்திப்பதேற்கபாக அங்கிருந்த வசன்றைபான். அவன் மனைத்தில் 
சந்ததேகங்களும், வயிற்றில் பசியும், உடைம்பில் அலுப்பும் வளர்ந்த வகபாண்டிருந்தேனை. அவற்றுக்கு 
இடடைதயே தவவறைபாரு வடகப் பயேமும் அவனுக்கு ஏற்பட்டைத. 'முன்தகபாபக்கபாரனும், வசல்வபாக்கு 
மிகுந்தேவனுமபானை தேளபதி வல்லபாளததேவனிடைம் வபபாய வசபால்லி ஏமபாற்றிவிட்தடைதனை, அதேன் விடளவு 
என்னை ஆகுதமபா?' என்று உளளூர அஞ்சிக் வகபாண்டிருந்தேபான்.

'திருநந்திக்கடரயிலிருந்த அரண்மடனைக்கு வந்த தசருவதேற்குத் தேளபதிக்குக் குதிடர கிடடைக்கப் 
தபபாவதில்டல. தேளபதி தகபாட்டைபாறிலுளள படடைச்சபாடலக்குச் வசபால்லி அனுப்பிக் குதிடர வரவடழக்க 
தவண்டும். அல்லத கடைல் தடறையிலிருந்த மிளகுப் வபபாதி ஏற்றிவிட்டுத் திரும்பும் வணிகப் 
வபருமக்களின் வபாகனைங்களில் ஏதேபாவவதேபான்றில் இடைம்பிடித்த வரதவண்டும். இந்தே இரண்டு வழியுதம 
சபாத்தியேப் படைபாவிட்டைபால் இன்றிரவிற்குள இங்தக வந்த தசர முடியேபாத.' இந்தே ஒதர ஒரு சமபாதேபானைம் தேபான் 
தசந்தேனுக்கு தேற்கபாலிகமபானை தேன்னைம்பிக்டகடயேக் வகபாடுத்தேத.

'இன்னும் கூற்றைத் தேடலவர் கூட்டைம் நடைந்த வகபாண்டுதேபான் இருக்கும். அதேற்குள எங்தக முடிந்திருக்கப் 
தபபாகிறைத?' என்றை எண்ணத்தினைபால் மகபாமண்டைதலசுவரர் பட்டி மண்டைபத்தில்தேபான் இருப்பபாவரன்று 
கருதிக் வகபாண்டு அங்தக வசன்றைபான். ஆனைபால் பட்டிமண்டைபத்தில் யேபாருமில்டல. கூட்டைமும் முடிந்த 
அவரவர்கள தேங்கும் இடைங்களுக்குப் தபபாயிருந்தேபார்கள. தசந்தேனுக்குப் வபரியே ஏமபாற்றைமபாக இருந்தேத.

பட்டிமண்டைபத்திலிருந்த அவன் திரும்பியே தபபாத பின்புறைம் ததேபாளபட்டடையின் வலதபுறைம் ஒரு டக 
அழுத்தித் வதேபாட்டைத. நபாரபாயேணன் தசந்தேன் அலறிவிடை இருந்தேபான். தேன்டனைச் சமபாளித்தக் வகபாண்டு 
பயேத்டதே அடைக்கியேவனைபாகத் திரும்பிப் பபார்த்தேபான். பட்டிமண்டைபத்தத் தூண் ஒன்றின் மடறைவிலிருந்த 
ஆபத்ததேவிகளின் படடையேணியின் தேடலவனைபானை மகரவநடுங்குடழக்கபாதேன் தசந்தேனுக்கு முன்னைபால் வந்த
நின்றைபான். அவன் அப்தபபாதிருந்தே நிடலடயேப் பபார்த்தே தபபாத தசந்தேனுக்கு வியேப்பு மட்டும் 
ஏற்படைவில்டல. பயேம் தேபான் அதிகமபாக ஏற்பட்டைத. மகர வநடுங்குடழக்கபாதேனின் கண்கள வநருப்புத் 
தண்டைங்கடளப் தபபாலச் சிவந்திருந்தேனை. அங்கியும், தமலபாடடையும், அங்கங்தக தூசியும் அழுக்கும் 
பட்டுக் கிழிந்திருந்தேனை. முகத்திலும் டக கபால்களிலும் சிரபாயத்த இரத்தேக் கசிவு வதேரிந்தேத. அந்தே 
நிடலயில் நபாரபாயேணன் தசந்தேடனைப் பபார்த்த ஒரு சிரிப்புச் சிரித்தேபான். அவன் சிரிக்க தவண்டுவமன்று 
எடதேதயேபா நிடனைத்தக் வகபாண்டு சிரித்தேத தபபாலிருந்தேத. பயேங்கரமபாகவும் இருந்தேத அந்தேச் சிரிப்பு.

"என்னை ஐயேபா? இங்தக பட்டிமண்டைபத்தத் தூண்மடறைவில் நின்று வகபாண்டு என்னை வசயகிறீர்?" என்று 
தகட்டைபான் தசந்தேன். குடழக்கபாதேன் தசந்தேனுக்குப் பதில் வசபால்லபாமல் அவன் முகத்டதே உற்றுப் பபார்த்த 
வமல்லச் சிரித்தேபான். இயேற்டகயேபாகச் சிரிக்கிறை சிரிப்பபாக இல்டல அத.

"ஆபத்ததேவிகளின் வசயேல் மட்டும் தேபான் கடுடமயேபானைவதேன்று இதவடரயில் தகளவிப்பட்டிருந்ததேன். 
அவர்களுடடையே பபார்டவயும், சிரிப்பும் கூடை அல்லவபா கடுடமயேபாக இருக்கின்றைனை!"

தசந்தேன் அததேபாடு தபச்டச விடைவில்டல. தமலும் வதேபாடைர்ந்தேபான். "உங்கள திருதமனியில் வதேன்படும் 
விழுப்புண் (கபாயேங்கள)கடளயும், கிழிசல்கடளயும் பபார்த்தேபால் யேபாருடைதனைபா தபபாரிட்டுவிட்டு 
வந்திருப்பத தபபால் ததேபான்றுகிறைததே?"

"அப்பதனை! என் உடைம்டபப் பற்றிச் வசபால்ல வந்த விட்டைபாய. உன்டனைதயே வகபாஞ்சம் நிதேபானைமபாகப் 
பபார்த்தக் வகபாள. நீ எப்படியிருக்கிறைபாய என்பத வதேரியேவரும்." எடதேதயேபா மடறைத்தக் வகபாண்டு 
சிரிக்கிறைபாற் தபபான்றை அந்தே மர்மச் சிரிப்பு, அத ஆபத்ததேவிகள படடைத்தேடலவனுக்தக உரியேத தபபாலும். 
தபச்சின் இறுதியில் கடடைசி வபார்த்டதே அவன் வபாயிலிருந்த வவளிவந்த முடிந்தே பின் அந்தேச் சிரிப்பு 
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மலர்ந்தேத. குடழக்கபாதேன் கூறியே பின்புதேபான் தசந்தேன் தேன் ததேபாற்றைத்டதேத் தேபாதனை பபார்த்தக் வகபாண்டைபான். 
ஏறைக்குடறையே தேன் நிடலயும் அததே தபபால் இருந்தேடதேச் தசந்தேன் அப்தபபாததேபான் உணர்ந்தேபான். 'அடைதடை! 
இந்தேத் ததேபாற்றைத்ததேபாடு மகபாமண்டைதலசுவரடரப் பபார்ப்பதேற்கு தவறு கிளம்பி விட்தடைதனை! 
நல்லதவடள, இவன் இடதேக் கண்டு வசபால்லியிரபாவிட்டைபால் இப்படிதயே தபபாய அவருக்கு முன்னைபால் 
நின்றிருப்தபன்' என்று எண்ணியேவனைபாய மகரவநடுங்குடழக்கபாதேனிடைம் விடடைவபற்றுக் வகபாண்டு 
உடடைமபாற்றி வருவதேற்குக் கிளம்பினைபான்.

நபாரபாயேணன் தசந்தேனின் தேடலமடறைந்தேததேபா இல்டலதயேபா, அதேற்கபாகதவ கபாத்தக் வகபாண்டிருந்தேவன் 
தபபால் பட்டிமண்டைபத்தக்குள நுடழந்த மந்திரபாதலபாசடனைக் கூட்டைம் நடைந்தே இடைத்தில் எடதேதயேபா 
ததேடினைபான் ஆபத்ததேவிகள தேடலவன். அங்தக அவன் ததேடியே வபபாருள எததவபா அத டகக்குக் 
கிடடைப்பதேற்கு அதிக தநரம் ஆகவில்டல. அவன் எடுத்தக் வகபாண்டு தபபாவதேற்கபாகதவ அங்கு 
டவக்கப்பட்டிருந்தேத தபபால் சுலபமபாகக் கிடடைத்தவிட்டைத.

பட்டிமண்டைபத்தில் கூற்றைத் தேடலவர்களின் மந்திரபாதலபாசடனைக் கூட்டைம் நடைந்தே தபபாத 
மகபாமண்டைதலசுவரர் எந்தே ஆசனைத்தில் உட்கபார்ந்த வகபாண்டிருந்தேபாதரபா, அதேன் கீதழ தேபான் அந்தேப் 
வபபாருள அவனுக்குக் கிடடைத்தேத. அத தவவறைபான்றுமில்டல, ஆபத்ததேவிகளின் முத்திடரச் சின்னைம் 
வபபாறித்தே ஒரு பட்டுத்தணி. கீதழ குனிந்த எடுப்பதேற்கு முன் அடதேத் தேபான் எடுப்படதே எங்கிருந்தேபாவத 
யேபாரபாவத பபார்க்கிறைபார்களபா என்று அவன் மனைத்தில் சந்ததேகம் ஏற்பட்டிருக்கும் தபபாலும்! ஒரு தவடள 
தேன்டனைச் தசபாதிப்பதேற்கபாகத்தேபான் அடதேத் ததேடி வருவடதேப் பபார்ப்பதேற்கபாகதவ அவ்வளவு சுலபமபாகப் 
தபபாட்டு டவத்திருக்கலபாதம என்று அவன் பயேந்திருக்க தவண்டும்.

அதேனைபால் தேபான் அவ்வளவு தேயேக்கத்தடைன் சுற்றிலும் பபார்த்தக் வகபாண்டு அவன் அடதே எடுத்தேபான். ஆனைபால் 
தேன்னுடடையே நிதேபானைமும் முன்தயேபாசடனையும் தேன்டனை ஏமபாற்றிவிட்டைனை என்படதே அந்தேத் தணிடயே 
எடுத்த வழக்கம் தபபால் இடுப்பில் அணிந்த தேடல நிமிர்ந்தே தபபாத அவன் வதேரிந்த வகபாண்டைபான்.

தமதலயிருந்த இரண்டு வபரியே குடடை மல்லிடகப் பூக்கள அவனுடடையே முன் தேடலயில் உதிர்ந்த 
வநற்றியில் நழுவி விழுந்தேனை. அந்தேப்புரத்த நங்டகயேர்கள தேங்கள அளக பபாரத்திற்குப் பூசும் வபாசடனைத் 
டதேலத்தின் மணம் அந்தேப் பூவின் மணத்தில் விரவியிருந்தேத. மகரவநடுங்குடழக்கபாதேன் திடுக்கிட்டு 
தமதல நிமிர்ந்த பபார்த்தேபான்.

தமதல அந்தே இடைத்தக்கு தநதர அந்தேப்புரத்தின் மபாடைத்தில் ஒரு வபண் முகம் விருட்வடைன்று திரும்பி 
மடறைந்தேத. திரும்பும் தபபாத கருநபாகம் தபபான்றை அந்தேப் வபண்ணின் சடடை சுழன்று அதிலிருந்த 
மல்லிடகப் பூக்களில் தமலும் சில அவன் தமல் உதிர்ந்தேனை. இளம் வபண் முகமபாகத்தேபான் வதேரிந்தேத. 
திரும்பியே தவகத்தில் அவனைபால் முகத்டதே அடடையேபாளம் கண்டு நிடனைவில் டவத்தக் வகபாளளுவதேற்கு 
முடியேவில்டல. 'எவ்வளவு முன்வனைச்சரிக்டகதயேபாடு நபான்கு புறைமும் பபார்த்ததேன்! தமதல பபார்க்கத் தேவறி 
விட்தடைதனை!' என்று உதேட்டடைக் கடித்தக் வகபாண்டைபான் மகரவநடுங்குடழக்கபாதேன். சிறித தநரம் ஏததேபா 
சிந்தித்தக் வகபாண்டு அங்தகதயே நின்றைபான். கீதழ கிடைந்தே அந்தேக் குடடை மல்லிடகப் பூக்கடள ஒன்று 
விடைபாமல் வபபாறுக்கித் தேன் அங்கியில் மடறைத்த டவத்தக் வகபாண்டு புறைப்பட்டைபான்.

அவன் புறைப்பட்டுச் வசன்றைதம் அங்கு மற்தறைபார் ஆச்சரியேம் நிகழ்ந்தேத. உடடை மபாற்றிக் வகபாண்டு 
மகபாமண்டைதலசுவரடரச் சந்திக்கச் வசன்று விட்டைதேபாக நபாம் யேபாடரப் பற்றி எண்ணிக் 
வகபாண்டிருக்கிதறைபாதமபா அவன் பட்டிமண்டைபத்த தமல் தகபாடித் தூண் ஒன்றின் மடறைவிலிருந்த 
வவளிவந்தேபான். உண்டமயில் நபாரபாயேணன் தசந்தேன் மகரவநடுங்குடழக்கபாதேனிடைம் விடடைவபற்றுக் 
வகபாண்டு தபபாவத தபபால் தபபாக்குக் கபாட்டினைபாதனை ஒழியே அங்கிருந்த தபபாய விடைவில்டல. 
பட்டிமண்டைபத்தில் ஆபத்ததேவிகள தேடலவன் அலங்தகபாலமபானை நிடலயில் தேனியேபாக நின்று 
வகபாண்டிருப்படதேப் பபார்த்தேவுடைதனை தசந்தேடனைப் தபபால் அறிவுக் கூர்டமயுளள ஒற்றைனுக்குச் 
சந்ததேகங்கள ஏற்படைபாமலிருக்குமபா? வதேளிவற்றை பல குழப்பமபானை எண்ணங்களும், சந்ததேகங்களும் 
அவனுக்கு உண்டைபாயினை. 'ஆபத்ததேவிகள தேடலவன் பட்டிமண்டைபத்தில் தேனியேபாக என்னை வசயகிறைபான்?' 
என்படதேப் பபார்த்த டவத்தக் வகபாண்டைபால் பின்பு மகபாமண்டைதலசுவரர் தகட்கும் தபபாத கூறுவதேற்கு 
வசதியேபாக இருக்குவமன்று தேபான் அவன் மடறைந்திருந்த அடதேக் கண்கபாணித்தேபான்.

அதேன் பின் தசந்தேன் பட்டிமண்டைபத்திலிருந்த வவளிதயேறிப் பரபாந்தேகப் வபரு வபாயிலுக்கு வந்த 
நின்றைபான். பரபாந்தேகப் வபரு வபாயிலிலிருந்த தமற்கு தநபாக்கி இரண்டைபாங் தகபாட்டடை வபாசல் 
திருச்சுற்றினுளதள வசன்றைபால் அரண்மடனை விருந்தினைர் மபாளிடககள பூந்ததேபாட்டைத்தக்கு நடுதவ 
இருந்தேனை. அந்தே மபாளிடகயில் ஒன்றில் தேபான் மகபாமண்டைதலசுவரர் தேங்கியிருக்க தவண்டுவமன்பத 
அவனுக்குத் வதேரியும்.
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தகபாட்டடைக்குள யேபாதரபா குதிடரயில் வரும் ஒலி தகட்டு தசந்தேன் பரபாந்தேகப் வபருவபாயிலின் முகப்பில் 
தேயேங்கி நின்றைபான். வருவத யேபார் என்று பபார்த்த விட்டு அதேன் பின் விருந்தினைர் மபாளிடகக்குப் 
தபபாகலபாவமன்பத அவன் எண்ணம். ஒதர குதிடரயில் இரண்டு தபர்கள ஏறிக் வகபாண்டு வருவடதேப் 
பபார்த்தேதம் அவனுக்கு ஆச்சரியேம் உண்டைபாயிற்று. முன்னைபால் உட்கபார்ந்திருந்தேவன் இன்னைபாவரன்று 
வதேரிந்த வகபாளள முடியேவில்டல. ததேபாற்றைத்திலுளள நிடலடயேக் வகபாண்டு பபார்த்தேபால் ஏததேபா அரசபாங்கத் 
தூதேன் மபாதிரி இருந்தேத. குதிடர அருகில் வந்தேதம் பின்னைபால் உட்கபார்ந்திருந்தே இரண்டைபாவத ஆளின் 
முகம் வதேரிந்தேத. அடதேப் பபார்த்தேதம் பயேத்ததேபாடு சதரவலன்று பூந்ததேபாட்டைத்தின் அடைர்ந்தே பசுடமக்குள 
புகுந்த தேன்டனை மடறைத்தக் வகபாண்டைபான் தசந்தேன். தகபாட்டடைக்குள வந்தே குதிடரயில் வீற்றிருந்தே 
இரண்டைபாவத ஆள வல்லபாளததேவன்.

-----------
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1.28. நளளிரவில் நபால்வர்

முன்சிடறை அறைக்தகபாட்டைத்தின் வபாயிலில் எதிர்பபாரபாதே விதேமபாகக் கரவந்தேபுரத்தத் தூதவடனைச் சந்திக்க 
தநர்ந்தேத இரண்டு வடகயில் நன்டமயேபாக முடிந்தேத தேளபதி வல்லபாளததேவனுக்கு. ஒன்று அந்தேத் 
தூதவன் வகபாண்டு வந்திருந்தே அதிமுக்கியேமபானை அவசரச் வசயதிடயேத் வதேரிந்த வகபாளள முடிந்தேத. 
மற்வறைபாரு நன்டம, 'அரண்மடனைக்குப் தபபாவதேற்குக் குதிடரயில்டலதயே?' என்று கவடலப்பட்டுக் 
வகபாண்டிருக்கபாமல் தூதவனுடடையே குதிடரயிதலதயே இருவரும் தபபாயவிடைலபாம். பசி தீர 
அறைக்தகபாட்டைத்தில் சபாப்பிட்டுவிட்டுப் பின்பு அரண்மடனைக்குப் புறைப்படைலபாம் என்று தேபான் முதேலில் 
தேளபதி நிடனைத்திருந்தேபான். ஆனைபால் தூதவன் வகபாண்டு வந்திருந்தே வசயதியின் அவசரத்டதே அறிந்தே 
தபபாத பசி, கடளப்பு எதவுதம அவனுக்கு மறைந்த தபபாயவிட்டைனை. தூதவனின் குதிடரயிதலதயே 
பின்புறைமபாகத் தேபாவி ஏறி உட்கபார்ந்த வகபாண்டு புறைப்பட்டு விட்டைபான்.

"மகபா தசனைபாதிபதி எங்களுடடையே அறைக்தகபாட்டைத்டதேயும், எங்கடளயும் இப்படி ஒதரயேடியேபாக அவமதித்த
விட்டுப் தபபாவத வகபாஞ்சம் கூடை நன்றைபாயில்டல. இன்னும் ஓரிரண்டு நபாழிடககள தேங்கி உணவருந்தி 
எங்கள உபசபாரத்டதே ஏற்றுக் வகபாண்டு தபபாகலபாதம!" என்று முன்சிடறை அறைக்தகபாட்டைத்திலுளள 
அண்டைரபாதித்தே டவணவனும் அவன் மடனைவி தகபாடதேயும் மரியேபாடதேயேபாக தவண்டிக் வகபாண்டைடதேக் கூடை
அவன் வபபாருட்படுத்தேவில்டல.

பதில் வசபால்லபாமதல அவன் குதிடரடயே விட்டுக் வகபாண்டு வசல்வடதேப் பபார்த்த, 'தேளபதிக்குத் தேம் 
தமல் ஏததேபா தகபாபம் தபபாலிருக்கிறைத?' என்று எண்ணிக் வகபாண்டு தமலும் வற்புறுத்திச் வசபால்லபாமல் 
பயேந்த தபபாய நின்று விட்டைனைர் டவணவனும் அவன் மடனைவி தகபாடதேயும்.

"தூதவதனை! நீ வகபாண்டு வந்திருக்கும் வசயதி மட்டும் வமயயேபாக இருக்குமபானைபால் இப்தபபாதளள 
சூழ்நிடலயில் நம்டமப் தபபால் பரிதேபாபப்படைத் தேக்கவர்கள தவறு யேபாருமில்டல. நல்ல சமயேத்தில் நீ 
வந்திருக்கிறைபாய. இப்தபபாத அரண்மடனையில் மகபாமண்டைதலசுவரர் உளபடைக் கூற்றைத் தேடலவர்கள 
எல்தலபாரும் இருப்பபார்கள. நபாம் வசயயே தவண்டியே ஏற்பபாடுகடளப் பற்றி எல்தலபாரிடைமும் கலந்த 
தபசிவிடைலபாம். குதிடரடயே மட்டும் இன்னும் சிறித தவகமபாகதவ வசலுத்திக் வகபாண்டு தபபா" என்று 
தூதவடனைத் தரிதேப்படுத்தினைபான் தேளபதி. தூதவனும் தேன்னைபால் இயேன்றை அளவு குதிடரடயே தவகமபாகச் 
வசலுத்திக் வகபாண்டு தபபானைபான்.

பட்டி மண்டைபத்தில் நடைந்தே கூற்றைத் தேடலவர்களின் கூட்டைத்தில் நம்பிக்டகயும் ஒளியும் நிடறைந்தே 
எதிர்கபாலத் தீர்மபானைங்கடள உருவபாக்கியிருந்தேபார்கள.

அன்று கூற்றைத் தேடலவர்களுக்கும் மகபாமண்டைதலசுவரருக்கும் முன்னைபால் தேன் நிடலடயேப் பற்றி 
விவரிக்கும் தபபாத மகபாரபாணி வபானைவன்மபாததேவிக்கு அழுடகதயே வந்த விடும் தபபாலிருந்தேத.

"மகபாமன்னைர் இறைந்தே பிறைகு மகபாமண்டைதலசுவரரும் நீங்களும் எனைக்குப் வபரும் பதேவிடயேயும் 
மரியேபாடதேடயேயும் அளித்திருக்கிறீர்கள. ஆனைபால் இந்தே அரசதபபாக ஆடைம்பரங்கடள நீண்டை நபாட்கள 
அனுபவிக்கும் வபபாறுடம எனைக்கு இல்டல. என் அருடமப் புதேல்வன் எங்தக இருக்கிறைபாவனைன்தறை நபான் 
அறியே முடியேவில்டல. என்டனைச் சுற்றிலும் தன்பங்கடளயும், சூழ்ச்சிகடளயும் கபாண்கிதறைன். எனைத 
பிறைந்தேகமபாகியே தசர நபாட்டுக்கபாவத வசன்று அடமதியேபாக வபாழ்தவன். அடதேயும் வசயயே விடைபாமல் 
உங்கள அன்பு என்டனைக் கட்டுப்படுத்தி டவத்திருக்கிறைத. மகபாமன்னைடரயும் இழந்த யேபாருக்கபாக இங்கு 
வபாழ தவண்டும்? இப்படி நபான் வபாழ்வத கூடைச் சிலருக்குப் பிடிக்கவில்டல தபபாலிருக்கிறைத. 
என்டனைதயே அழித்த விடுவதேற்குக் கூடைச் சூழ்ச்சிகள நடைக்கின்றைனை."

இப்படி மகபாரபாணி வபானைவன்மபாததேவியேபார் தபசிக் வகபாண்டு வரும்தபபாததே, "மகபாரபாணியேபார் அப்படி 
அஞ்சக் கூடைபாத. வதேன்பபாண்டி நபாட்டு வீரர்களின் வநஞ்சில் நம்பிக்டகயும், டககளில் வலிடமயும், 
வபாளில் ஒளியும் இந்தே விநபாடி வடர குன்றிவிடைவில்டல. மகபாரபாணியேபாடர அழிக்க எந்தேத் தீயே 
சக்தியேபாலும் முடியேபாத" என்று ஆதவசம் வபபாங்கும் குரலில் உறுதியேபாகக் கூறினைபார் இடடையேபாற்று 
மங்கலம் நம்பி. அடதே ஆதமபாதிப்பத தபபால் அங்கிருந்தே மற்றைவர்களும் சிரக்கம்பம் வசயதேனைர்.

"அத சரிதேபான்! குமபார பபாண்டியேர் எங்தகயிருக்கிறைபார் என்றைறிவதேற்கு நபாமபாகதவ ஏததேனும் முயேற்சிகள 
வசயயே தவண்டைபாமபா? இப்படி வபாளபாவிருந்தேபால் அவடரப் பற்றி என்னை வதேரிந்த வகபாளள முடியும்?" 
என்று மகபாமண்டைதலசுவரர் பக்கமபாகத் திரும்பி ஒரு தகளவிடயேக் தகட்டைபார் சுழற்கபால் மபாறைனைபார்.

மகபாமண்டைதலசுவரர் அந்தேக் தகளவிக்குப் பதில் வசபால்வதேற்கு முன்தப, மற்றைவர்களும் அவரிடைம் 
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சரமபாரியேபாகக் தகளவிகடளத் வதேபாடுக்க ஆரம்பித்தேனைர்.

"இடளயே சக்கரவர்த்திடயே உடைதனை அடழத்த வர ஏற்பபாடு வசயயே தவண்டைபாமபா?" என்று தகட்டைபார் 
ஒருவர்.

"மகபாரபாணியேபாரின் கவடலகள குடறைந்த நிம்மதியும், அடமதியும் உண்டைபாக தவண்டுமபானைபால் குமபார 
பபாண்டியேர் எங்கிருந்தேபாலும் ததேடிக் வகபாண்டு வந்த முடிசூட்டி விடுவததே முடறை" என்றைபார் மற்வறைபாருவர்.

"எல்தலபாரும் சற்று அடமதியேபாக இருங்கள. என்னுடடையே கருத்டதே விரிவபாகச் வசபால்லி விடுகிதறைன். 
இதவடர இந்தே எண்ணங்கள எல்லபாம் எனைக்குத் ததேபான்றைபாமல் தபபாயவிடைவில்டல. அல்லத 
ததேபான்றியும் எவற்டறையும் வசயேல்படுத்தேக் கூடைபாத என்பதேற்கபாக நபான் தபசபாமல் இருக்கவில்டல. 
என்னுடடையே ஒவ்வவபாரு தேயேக்கத்தக்கும் ஒரு முக்கியேமபானை கபாரணம் இருக்கும். இளவரசர் 
எங்தகயிருக்கிறைபார் என்று ததேடுவததேபா, ததேடிக் கண்டுபிடிப்பததேபா எனைக்குக் கடினைமபானை கபாரியேமில்டல. 
நிடனைத்தேபால் இப்தபபாததே வகபாண்டு வந்த நிறுத்தி விடை முடியும் என்னைபால். ஆனைபால் நபான் சூழ்நிடலடயேப்
பற்றிச் சிந்திக்கிதறைன். வதேன்பபாண்டி நபாட்டு அரசியேலில் ஒழுங்டகயும் அடமதிடயேயும் ஏற்படுத்தி 
விட்டைபால் நமக்கு இருக்கும் பிறை படககள நீங்கும். அதேன்பின் குமபார பபாண்டியேருக்கு 
முடிசூட்டைலபாவமன்பத என் எண்ணம்" என்று அவர் கூறியே சமபாதேபானைத்டதேக் தகட்டை தபபாத 
மற்றைவர்களுக்கு அவடர எதிர்த்த என்னை வசபால்வவதேன்தறை வதேரியேவில்டல. முகத்தில் ஈயேபாடைபாமல் 
உட்கபார்ந்திருந்தேபார்கள.

"அடல ஓயந்த நீரபாடை முடியேபாத. படகவர்கடள எண்ணிக் வகபாண்தடை எவ்வளவு நபாட்களுக்குப் தபசபாமல்
இருக்க முடியும்? தேவிர முடிசூட்டுவதேற்கும் இளவரசடரத் ததேடிக் கண்டுபிடித்த இங்தக அடழத்த 
வருவதேற்கும் என்னை சம்பந்தேம்? முடி சூட்டுவடதேப் பின்னைபால் டவத்தக் வகபாண்டைபாலும், இளவரசர் 
இப்தபபாததே இங்கு வந்த இருக்கலபாதம! அவ்வபாறு இருப்பத மகபாரபாணியேபாருக்கும் ஆறுதேல் அளிக்கும் 
என்று எனைக்குத் ததேபான்றுகிறைத" என்று தணிந்த இடடையேபாற்று மங்கலம் நம்பிடயே தநபாக்கி தநருக்கு தநர் 
கூறினைபார், அதவடர ஒன்றும் தபசபாமல் அடமதியேபாக வீற்றிருந்தே அதேங்தகபாட்டைபாசிரியேர்.

"வடைதிடச மன்னைர்களின் படடைவயேடுப்பு இந்தேச் சமயேத்தில் தநரலபாவமன்று மகபாமண்டைதலசுவரர் 
எதிர்பபார்க்கிறைபார் தபபாலிருக்கிறைத. குமபார பபாண்டியேர் இங்கு வந்திருந்தேபால் படடைவயேடுப்டபச் சமபாளிக்க 
நமக்கு உதேவி கிடடைக்கும். குமபார பபாண்டியேரின் தேபாயவழி மபாமன்மபார்களும், மகபாரபாணியேபாரின் பிறைந்தே 
வீட்டுச் சதகபாதேரரும் ஆகியே தசரர் படடை உதேவிடயே நபாம் வபறைலபாம். தசர தவந்தேரிடைம் அவர் படடை உதேவி 
வசயவதேற்கு மறுக்க இயேலபாதேபடி அவருடடையே மருமகரபாகியே குமபார பபாண்டியேடரதயே தூதேனுப்பலபாம். 
இடதேவயேல்லபாம் மகபாமண்டைதலசுவரர் நன்றைபாகச் சிந்தித்திருந்தேபால் இளவரசடரத் ததேடி உடைதனை இங்கு 
அடழத்த வர ஏற்பபாடு வசயதிருக்கலபாதம!" என்று பவழக் கனிவபாயேரும் அதேங்தகபாட்டைபாசிரியேதரபாடு 
தசர்ந்த வகபாண்டைபார்.

தபசுவதேற்கு அஞ்சி உட்கபார்ந்திருந்தே கூற்றைத் தேடலவர்களும் சிறித தநரம் கழித்த ஒவ்வவபாருவரபாக அததே 
கருத்டதே ஆதேரித்தப் தபசத் தேடலப்பட்டைனைர். மகபாரபாணியேபாரின் விருப்பமும் அதவபாகத்தேபான் இருக்கும் 
என்படதே இடடையேபாற்று மங்கலம் நம்பி குறிப்பபாகப் புரிந்த வகபாண்டைபார். பல்லபாண்டுகளபாக நிமிர்ந்த 
நின்று பிடிவபாதேத்தேபாலும், அறிவுத் திறைனைபாலும், தேம் எண்ணதம எல்லபாருடடையே எண்ணமபாகவும், தேம் 
வசபால்தல எல்தலபாருடடையே வசபால்லபாகவும், தேம் வசயேதல எல்தலபாருடடையே வசயேலபாகவும் - வவற்றி 
வபற்று வந்தே அவருடடையே அரசியேல் வபாழ்வில் முதேல் முதேலபாக ஒரு வடளவு ஏற்பட்டைத. மற்றைவர்கடள 
மபாற்றி அவர்கடளத் தேம் வழிக்குக் கட்டுப்படுத்தம் சபாமர்த்தியேமபானை கடலயில் வதேபாடைர்ந்த வவற்றி 
வபற்று வந்தே அவர் முதேன் முதேலபாக மற்றைவர்களுக்கபாக மபாறிக் கட்டுப்படும் நிடலடயே அடடைந்தேபார். 
எதேற்கும் எவரபாலும் அடசந்த விடை முடியேபாமல் கல்லபாய முற்றிப் தபபாயிருந்தே அந்தே உளளத்தில் சற்தறை 
தேளர்ச்சி உண்டைபாயிற்று. ஆனைபால் அந்தேத் தேளர்ச்சி வவளிப்பட்டு விடைபாமல் மிகத் தேந்திரமபாக மடறைத்தக் 
வகபாண்டைபார் அவர். ஒரு நளினைமபானை சிரிப்பினைபால் மட்டுதம அடதே அவரபால் மடறைக்க முடிந்தேத.

"நல்லத! இன்டறையே தினைம் உங்கள எல்தலபாருடடையே கருத்டதேயும் குறிப்பபாகவும், வவளிப்படடையேபாகவும், 
வதேளிவபாக மடறைக்கபாமல் என்னிடைம் கூறிவிட்டீர்கள. நபான் ஒப்புக் வகபாளகிதறைன். இன்னும் நபான்கு 
நபாட்களுக்குள குமபார பபாண்டியேடர இங்தக வகபாண்டு வந்த தசர்க்கும் வபபாறுப்டப நபாதனை ஏற்றுக் 
வகபாளகிதறைன்."

மகபாமண்டைதலசுவரருடடையே இந்தேப் தபச்சில் அதேங்தகபாட்டைபாசிரியேர் மறுபடியும் குறுக்கிட்டைபார்.

"மகபாமண்டைதலசுவரடர யேபாரும் வற்புறுத்தேதவபா, அவசரப்படுத்தேதவபா விரும்பவில்டல. நபான்கு 
நபாட்களில் ததேடிக் வகபாண்டு வர தவண்டுவமன்று அவசரப்பட்டுத் தன்பமுறை தவண்டைபாம். தவண்டியே 
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நபாட்கடள எடுத்தக் வகபாண்டு பதேறைபாமல் ததேடிப் பபார்க்கலபாதம!" என்றைபார் ஆசிரியேர் பிரபான்.

"ததேடவயில்டல! நபான்கு நபாட்கதள அதிகம். விரும்பினைபால் நபான்கு நபாழிடகக்குள இளவரசடர அடழத்த
வர என்னைபால் முடியும்?" என்று முகத்தில் அடித்தேபாற் தபபால் அதேங்தகபாட்டைபாசிரியேருக்குப் பதில் 
வசபால்லிவிட்டைபார் இடடையேபாற்றும் மங்கலம் நம்பி.

"முடிந்தேபால் வசயயுங்கள!" என்று படித்தேவருக்தக உரியே அடைக்கத்ததேபாடு தபச்டச முடித்த விட்டைபார் 
ஆசிரியேர். 'ஏனைடைபா இந்தே மனிதேரிடைம் தபச்சுக் வகபாடுத்ததேபாம்' என்று ஆகிவிட்டைத அவருக்கு. தேம் தமல் 
மகபாமண்டைதலசுவரருக்கு உளளூரச் சிறித தகபாபம் ஏற்பட்டிருக்கிறைத என்படதே அவருடடையே 
தபச்சிலிருந்ததே அதேங்தகபாட்டைபாசிரியேர் புரிந்த வகபாண்டைபார்.

இளவரசர் அரண்மடனைக்கு அடழத்தக் வகபாண்டு வரப்பட்டைதம் மற்வறைபாரு கூற்றைத் தேடலவர் கூட்டைம் 
நடைத்தவவதேன்றும், அதில் மற்றை விஷயேங்கடளப் தபசி முடிவு வசயத வகபாளளுவவதேன்றும் தீர்மபானித்தே 
பின் அன்டறையேக் கூட்டைம் அததேபாடு முடிந்த விட்டைத.

பட்டி மண்டைபத்தில் கூட்டைம் நடைந்த வகபாண்டிருந்தே தபபாத நபாரபாயேணன் தசந்தேன் வந்தேதம், 
மகபாமண்டைதலசுவரர் அவடனை இரகசியேமபாக நிலவடறைக்கு அனுப்பியேதம் தநயேர்களுக்கு 
நிடனைவிருக்கலபாம். கூட்டைம் முடிந்தேதம் எல்தலபாரும் அவரவர்கள தேங்கியிருந்தே விருந்தினைர் 
விடுதிகளுக்குச் வசன்று விட்டைனைர். மகபாமண்டைதலசுவரர் மட்டும் தேபாம் நிலவடறைக்கு அனுப்பியிருந்தே 
தசந்தேன் திரும்பி வருவபாவனைன்று எதிர்பபார்த்தச் சிறித தநரம் அங்தக தேபாமதித்தேபார். இடடைதயே மற்வறைபாரு 
கபாரியேத்டதேயும் அங்கிருந்தேவபாதறை முடித்தக் வகபாண்டைபார். அவர் அங்தக தசந்தேனுக்கபாகத் தேபாமதித்தக் 
வகபாண்டு நின்றை தபபாத அந்தேப் பட்டி மண்டைபத்தின் தமதல இருந்தே அந்தேப்புரத்த மடைத்தில் புவனை 
தமபாகினி என்றை வண்ண மகளின் உருவம் வதேரிந்தேத. புவனை தமபாகினி அந்தே அரண்மடனையில் வண்ண 
மகளபாகப் பணி புரிபவள. வண்ண மகளின் தவடல அந்தேப்புரத்திலும், கன்னி மபாடைத்திலும் உளள அரச 
குடும்பத்தப் வபண்களுக்கு அலங்கபாரம் வசயவதேபாகும். மற்றைவர்களுக்வகல்லபாம் அவள அலங்கபாரம் 
வசயத விட்டைபால்தேபான் அழகு பிறைக்கும். ஆனைபால் அவளுக்தகபா யேபாரும் அலங்கபாரம் வசயயேபாமதல 
அபூர்வமபானை அழகும் இளடமயும் வபாயத்திருந்தேனை. உண்டமயில் புவனை தமபாகினி என்றை வபயேருக்கு 
அவள வபபாருத்தேமபானைவள தேபான். பின்னிவிட்டை சடடை அடசயேப் பிடறைமதி தபபால் மல்லிடகச் வசண்டு 
சூடி நடைந்தேபாளபானைபால் பபார்க்கிறைவர்களின் உளளவமல்லபாம் பறிதபபாக தவண்டியேததேபான்.

கீதழ நின்று வகபாண்டிருந்தே மகபாமண்டைதலசுவரர் புவனை தமபாகினிடயேக் டகதேட்டிக் கூப்பிட்டைபார். 
மதிப்புக்குரியே மகபாமண்டைதலசுவரருடடையே அடழப்புக்குப் பணிந்த கீதழ இறைங்கி ஓதடைபாடி வந்தேபாள 
புவனை தமபாகினி.

"வபண்தண! எனைக்கு உன்னைபால் ஒரு கபாரியேம் ஆக தவண்டும். இததேபா இந்தே ஆசனைத்தின் கீதழ இந்தேப் 
பட்டுத் தணிடயேப் தபபாட்டு விட்டுப் தபபாகிதறைன். இன்னும் சிறித தநரத்தக்குள இடதே எடுத்தச் வசல்ல 
வரும் மனிதேடனை நீ தமதலயிருந்த கவனித்த டவத்தக் வகபாள. அப்புறைம் வந்த என்னிடைம் வசபால்" என்று
கூறிவிட்டுத் தேம் இடுப்பிலிருந்த ஒரு சிறு பட்டுத் தணிடயே எடுத்தத் தேபாம் உட்கபார்ந்திருந்தே ஆசனைத்தின் 
கீதழ தபபாட்டுவிட்டுச் வசன்றைபார் மகபாமண்டைதலசுவரர். புவனை தமபாகினி அவர் கூறியேபடிதயே வசயயே 
ஒப்புக் வகபாண்டு மபாடைத்தில் தபபாய நின்று கீதழ கவனித்தேபாள. இததே சமயேத்தில் விலபாசினி, பகவதி 
முதேலியேவர்கள மந்திரபாதலபாசடனை மண்டைபத்தப் பக்கமபாகச் சதரங்கம் விடளயேபாடைச் வசன்று 
விட்டைதேனைபால் புவனை தமபாகினி அந்தேப்புரத்தில் தேனியேபாகதவ இருந்தேபாள. அதேனைபால் அவர் தேன்னிடைம் 
ஒப்புவித்தச் வசன்றிருந்தே உளவறியும் தவடலடயே அவள சரியேபாகச் வசயயே முடிந்தேத. கூடியே வடரயில் 
தேபான் அங்தக நின்று கண்கபாணிப்பத கண்கபாணிக்கப் படுகிறைவருக்குத் வதேரியேபாமல் இருக்க 
தவண்டுவமன்று அவள நிடனைத்திருந்தேபாள. ஆனைபால் அவள குனிந்த பபார்த்தே தபபாத அவளுடடையே 
தேடலயில் அணிந்திருந்தே குடடை மல்லிடகப் பூக்கள அவடளக் கபாட்டிக் வகபாடுத்த விட்டைனை. அந்தேப் 
பபாழபாயப் தபபானை பூக்கள கீதழ உதிர்ந்த அவள எண்ணத்தில் கலக்கத்டதே உண்டைபாக்கபாமல் 
இருந்திருந்தேபால் எவ்வளவு நன்றைபாயிருக்கும்?

புவனை தமபாகினி உடைதனை ஓடிப்தபபாய இடடையேபாற்று மங்கலம் நம்பியிடைம் வசயதிடயேத் வதேரிவித்தவிட்டு
வந்திருந்தேபாலும் அவள மனைத்தில் பயேம் ஏற்பட்டைத. ஆபத்ததேவிகள தேடலவனின் வநருப்புப் தபபான்றை 
விழிகளும், குரூரமபானை முகமும் அடிக்கடி ததேபான்றி அவடளப் பயேமுறுத்தினை. 'மகரவநடுங்குடழக்கபாதேன் 
தேபான் அவடனை தமதலயிருந்த கண்கபாணித்தே தபபாத தேன்டனைப் பபார்த்திருப்பபாதனைபா?' என்றை பயேத்தினைபால் 
அன்றிரவு தூக்கதம அவடள அணுகுவதேற்கு மறுத்தேத. பழி பபாவத்தக்கு அஞ்சபாதேவன், ஈரமற்றைவன், கல் 
மனைமுடடையேவன் என்று ஆபத்ததேவிகள தேடலவடனைப் பற்றி அவள தகளவிப்பட்டிருந்தே வசயதிகள 
ஒவ்வவபான்றைபாக நிடனைவுக்கு வந்த அவடள மிரட்டிக் வகபாண்டிருந்தேனை.
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புவனை தமபாகினி, ஆபத்ததேவிகள தேடலவடனை எண்ணி நடுங்கி உறைக்கமின்றித் தேவித்தக் வகபாண்டிருந்தே 
அததே தநரத்தில் நபாரபாயேணன் தசந்தேன் தேளபதி வல்லபாளததேவடனை எண்ணி உறைக்கமின்றித் தேவித்தக் 
வகபாண்டிருந்தேபான்.

'ஐதயேபா! நபான் தேளபதியிடைம் சிக்கி அடிபடை தவண்டுவமன்றுதேபான் என் தேடலயில் எழுதியிருக்கிறைத 
தபபாலும். இவ்வளவு தூரம் ஏமபாற்றி திருநந்திக்கடர வடரயில் இழுத்தேடித்தம் எவன் குதிடரயிதலபா 
இரவல் இடைம் பிடித்த அரண்மடனைக்கு வந்தவிட்டைபாதனை. அவதனைபாடு தபபாகபாமல் யேபாதரபா ஒரு 
தூதவடனையும் அல்லவபா அடழத்தக் வகபாண்டு வந்திருக்கிறைபான்? என்னை ஆகப் தபபாகிறைததேபா?' என்று 
கவடல வகபாண்டு தூக்கம் இழந்தேபான் தசந்தேன்.
அந்தேப்புரத்த தமல் மபாடைத்திலிருந்த தேன் தமல் உதிர்ந்தே பூக்கடள டவத்தக் வகபாண்டு தேன்டனைக் 
கண்கபாணித்தே வபண் புலி யேபாவரன்று தூக்கமில்லபாமல் மண்டடைடயேக் குழப்பிக் வகபாண்டிருந்தேபான் 
குடழக்கபாதேன். 'முதேல் முதேலபாகக் கூற்றைத் தேடலவர் கூட்டைத்தில் என் தபச்சு எடுபடைபாமல் ததேபாற்றுப் 
தபபாயவிட்டைததே!' என்று மனைம் புழுங்கிக் வகபாண்டிருந்தேபார் மகபாமண்டைதலசுவரர். அன்று நளளிரவு 
வடரயில் இவர்கள நபால்வரும் உறைங்கதவ இல்டல.
-----------
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1.29. வகபாளடளதயேபா வகபாளடள

இரபாசசிம்மன் அப்படி நடைந்த வகபாண்டைத குழல்வமபாழிக்குச் சிறிதம் பிடிக்கவில்டல. 
'அக்கடரயிலிருந்த படைகில் வருபவர் யேபாரபாக இருந்தேபால் தேபான் என்னை! எவ்வளவு அவசரமபாக இருந்தேபால் 
தேபான் என்னை? அதேற்கபாக ஒரு வபண்ணிடைம் தேனிடமயில் மனைம் விட்டுப் தபசிக் வகபாண்டிருந்தேவர் 
இப்படியேபா முகத்டதே முறித்தக் வகபாண்டு தபபாவத தபபால் திடீவரன்று தபபாவபார்?' என்று எண்ணி வநபாந்த 
வகபாண்டைபாள. வந்தேவர்கதளபாடு விடரவில் தபசி முடித்த அனுப்பிவிட்டுத் திரும்பி வந்த விடுவபார் என்று
நிலபா முற்றைத்தத் திறைந்தே வவளியிதலதயே அவள இரபாசசிம்மனுக்கபாகக் கபாத்தக் வகபாண்டிருந்தேபாள. நீண்டை 
தநரமபாகியும் அவன் திரும்பி வரபாமற் தபபாகதவ அவளுக்கு ஏமபாற்றைமபாக இருந்தேத. கீதழ இறைங்கி 
வந்தவிட்டைபாள.

அவள கிதழ இறைங்கி வந்தே சமயேத்தில் படைதகபாட்டி அம்பலவன் தவளபான் வசந்தே மண்டைபத்தப் 
பக்கமபாகப் தபபாயக் வகபாண்டிருந்தேபான். முதேலில் படைகில் வந்தேவர்கடள அடழத்தக் வகபாண்டு 
இரபாசசிம்மன் முன்தப வசந்தே மண்டைபத்தில் தேபான் தேங்கியிருந்தே இடைத்தக்குப் தபபாயிருக்க 
தவண்டுவமன்று குழல்வமபாழி அனுமபானித்த உணர்ந்த வகபாண்டைபாள.

'வந்திருப்பவர்கள யேபார்? என்னை கபாரியேத்தக்கபாக வந்திருக்கிறைபார்கள?' என்று அவனிடைம் தகட்கலபாம் என்று
எண்ணி தவளபான் வருவடதே எதிர்பபார்த்த நின்றைபாள குழல்வமபாழி.

சிறித தநரத்தில் வசந்தே மண்டைபத்திலிருந்த மபாளிடகக்கு வரும் ஒற்டறையேடிப் பபாடதேயில் தவளபான் 
வருவத வதேரிந்தேத. அவன் தேபான் நின்று வகபாண்டிருக்கிறை இடைத்தக்கு வந்த தசருகிறை வடர ஆவடல 
அடைக்கிக் வகபாளளும் வபபாறுடம கூடை அவளுக்கு இல்டல. மபான் தளளி ஓடுவத தபபால் தவகமபாக ஓடிச் 
வசன்று அவடனை எதிர்வகபாண்டு, "தவளபான்! வந்திருப்பவர்கள யேபார்? எதேற்கபாக இவ்வளவு அவசரமபாய 
அடிகடளச் சந்திக்க வந்திருக்கிறைபார்கள?" என்று அவடனை நடுவழியிதலதயே மறித்தக் வகபாண்டு 
தகட்டைபாள. தவளபான் சிறித தேயேங்கி நின்று விட்டுப் பின்பு கூறைலபானைபான். "அம்மபா! அவர்கள 
இன்னைபாவரன்படதேப் பற்றி எனைக்கு ஒன்றுதம வதேரியேபாத. அவர்கள அக்கடரயிலிருந்த வசந்தே மண்டைபம் 
வடர என்னுடைன் வந்தேபார்கள என்று வபயேதர ஒழியே என்னிடைம் ஒரு வபார்த்டதே கூடைப் தபசவில்டல. 
'இந்தேத் தீவில் மகபாமண்டைதலசுவரரின் விருந்தினைரபாக ஒரு தறைவி வந்த தேங்கியிருக்கிறைபாதர, அவடர 
நபாங்கள சந்திக்க தவண்டும்' என்று சுருக்கமபாக என்னிடைம் கூறினைபார்கள. ஆனைபால் வந்திருப்பவர்களுடடையே
தபச்டசயும் நடடையுடடை பபாவடனைகடளயும் கூர்ந்த கவனித்தேபால் நம்முடடையே முத்தேமிழ் நபாட்டின் எந்தேப் 
பகுதிடயேயும் தசர்ந்தேவர்களபாகத் வதேரியேதவ இல்டல. தறைவிக்கு அவர்கள மிகவும் தவண்டியேவர்கள 
தபபாலிருக்கிறைத. எல்தலபாருடைனும் வசந்தே மண்டைபத்தில் உட்கபார்ந்த ஏததேபா இரகசியேமபாகப் தபசிக் 
வகபாண்டிருக்கிறைபார். தவறு யேபாடரயும் தேப்பித் தேவறிக் கூடை அந்தேப் பக்கம் விட்டுவிடைக் கூடைபாவதேன்று 
எனைக்குக் கடுடமயேபானை உத்தேரவு தபபாட்டிருக்கிறைபார்."

தவளபானுடடையே தபச்டசக் தகட்டுக் வகபாண்டிருந்தே குழல்வமபாழி, "என்டனைக் கூடைவபா உளதள 
விடைக்கூடைபாவதேன்று உத்தேரவு?" என்று சிரித்தக் வகபாண்தடை தவடிக்டகயேபாகக் தகட்டைபாள. "ஆம்! 
உங்கடளயும் தேபான் விடைக் கூடைபாவதேன்றிருக்கிறைபார்" என்று தவளபான் வசபால்லியேதம், அவளுக்கு 
உச்சந்தேடலயில் ஓங்கி அடித்தே மபாதிரி இருந்தேத. ஏததேபா விடளயேபாட்டுத்தேனைமபாகக் தகட்டைபாதளயேன்றி 
அந்தேப் பதிடல எதிர்பபார்த்தக் தகட்கவில்டல. அந்தேப் பதிடல அவனிடைமிருந்த தகட்டைதம் அவள 
கண்களில் சினைம் வகபாண்டை சபாயேல் ஒளிர்ந்தேத. புருவங்கள வநளிந்த வடளந்தேனை. "பரவபாயில்டலதயே! 
வந்த ஒரு நபாள கழிவதேற்குள அடிகளுக்கு இவ்வளவு அதிகபாரம் வசயயும் உரிடம வந்த விட்டைதேபா?" 
என்று வவடுக்வகன்று ஆத்திரத்ததேபாடு வசபால்லிவிட்டுத் திரும்பிச் வசன்றைபாள அவள. அவ்வளவு 
தகபாபத்திலும் இரபாசசிம்மன் தேபான் அடிகளபாக நடிக்கிறைபான் என்றை உண்டமடயேப் படைதகபாட்டியிடைம் கூறைத் 
தணிவு வரவில்டல அவளுக்கு. 'நபான் கூடை வரக்கூடைபாதேபாதம? அப்படி என்னை தேபான் இரகசியேம் 
தபசுகிறைபார்கதளபா? வரட்டும், வசபால்கிதறைன்" என்று இரபாசசிம்மன் தமல் ஊடைலும், வபபாயக்தகபாபமும் 
வகபாண்டு அரண்மடனைக்குச் வசன்றுவிட்டைபாள குழல்வமபாழி. இரபாசசிம்மன் வசந்தே மண்டைபத்தக்கு 
வரக்கூடைபாவதேன்று வசபால்லிவிட்டைதேனைபால் இடடையேபாறு மங்கலம் அரண்மடனையில் தபபாவதேற்கு இடைதமபா, 
தபசுவதேற்குத் ததேபாழிகதளபா இல்லபாமலபா தபபாயவிட்டைபார்கள அவளுக்கு!

அதேன் பின் அன்று அவள வசந்தே மண்டைபத்தப் பக்கம் வரதவயில்டல. தறைவியும் அவடரச் சந்திக்க 
வந்திருந்தேவர்களும் கூடை வசந்தே மண்டைபத்டதே விட்டு வவளிதயேறைவில்டல. படைதகபாட்டி அம்பலவன் 
தவளபான் யேபாடரயும் உளதள விட்டு விடைபாமல் பபாதகபாப்பபாக வசந்தே மண்டைபத்தப் பபாடதே வதேபாடைங்கும் 
இடைத்தில் கபாவலுக்கு உட்கபார்ந்த வகபாண்டைபான்.

இருட்டியேதம் வழக்கமபாகத் தறைவிடயே உணவுக்கு அடழத்தக் வகபாண்டு தபபாக வருவபாள குழல்வமபாழி. 
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அன்று அதேற்கபாகவும் அவள வரவில்டல. "நீ தபபாய அவர்கடளச் சபாப்பிடை அடழத்தக் வகபாண்டு வபா!" 
என்று ஒரு ததேபாழிடயே வசந்தே மண்டைபத்தக்கு அனுப்பினைபாள. அந்தேத் ததேபாழி அடிகடளத் ததேடிக் வகபாண்டு
வசந்தே மண்டைபத்தக்குச் வசல்லும் தபபாத இருட்டி நபான்டகந்த நபாழிடககள ஆகியிருக்கும். தறைவியும் 
அவடரத் ததேடிப் புதிதேபாக வந்திருப்பவர்களும் கூடியிருப்பதேபால் தீபபாலங்கபாரங்களினைபால் ஒளி 
மயேமபாகவும், பலருடடையே தபச்சுக் குரல்களபால் கலகலப்பபாகவும் இருக்குவமன்று நிடனைத்தக் வகபாண்டு 
வசந்தே மண்டைபத்தக்கு வந்தே ததேபாழி அங்கிருந்தே நிடலடமடயேக் கண்டு திடகத்தப் தபபானைபாள. வசந்தே 
மண்டைபம் இருண்டு கிடைந்தேத. அங்தக எவருடடையே தபச்சுக் குரலும் தகட்கவில்டல. இருளும், 
தேனிடமயும் ஆட்சி புரிந்தே அந்தே இடைத்தில் நிற்பததே பயேமபாக இருந்தேத ததேபாழிக்கு. அவள வசந்தே 
மண்டைபத்தின் எல்லபாப் பகுதிகடளயும் நன்றைபாகச் சுற்றிப் பபார்க்கபாமல் முகப்பிதலதயே பயேந்த வகபாண்டு 
திரும்பி விட்டைபாள. வசந்தே மண்டைபத்தின் பின்புறைமிருந்தே ததேபாட்டைத்தக்குள வசன்று பபார்த்திருந்தேபால் ஒரு 
சிறியே தீப்பந்தேத்தின் வவளிச்சத்தில் தறைவியும், அவடரத் ததேடி வந்தேவர்களும் ஏததேபா சதிக்கூட்டைம் 
நடைத்தகிறைவர்கடளப் தபபால் அந்தேரங்கமபாக உட்கபார்ந்த தபசிக் வகபாண்டிருப்படதே அவள 
பபார்த்திருக்கலபாம். ஆனைபால் அந்தேத் ததேபாழிக்குத்தேபான் அவ்வளவுக்குப் வபபாறுடமயில்லபாமல் 
தபபாயவிட்டைததே!

"அம்மபா! தறைவிடயேயும் அவதரபாடு வந்திருந்தேவர்கடளயும் வசந்தே மண்டைபத்தில் கபாணவில்டல" என்று 
குழல்வமபாழியிடைம் திரும்பி வந்த வசபால்லிவிட்டைபாள அந்தேத் ததேபாழி.

"வசந்தே மண்டைபத்தக்குப் தபபாகிறை பபாடதேயின் வதேபாடைக்கத்தில் அம்பலவன் தவளபான் கபாவலுக்கு 
உட்கபார்ந்திருப்பபாதனை? அவடனைக் கூடைவபா கபாணவில்டல!"

"ஆம்! அவடனையும் கபாணவில்டல!"

"சரிதேபான், படைகில் அக்கடரக்குப் தபபாயிருப்பபார்கள. அடிகளுக்குத் திடீவரன்று சுசீந்திரத்தக்குப் தபபாயத் 
தேபாணுமபாலயே விண்ணகரத்தில் தேரிசனைம் வசயயே தவண்டுவமன்று ஆடச உண்டைபாகியிருக்கும். 
நமக்வகன்னை வந்தேத? எக்தகடைபாவத வகட்டுப் தபபாகட்டும். நபாம் தூங்கலபாம்" என்று 
சுவபாரஸ்யேமில்லபாமல் தபசினைபாள குழல்வமபாழி.

அதேன் பின் அடிகள உணவு வகபாளள வரவில்டலதயே என்று அங்கு யேபாரும் அவருக்கபாகக் கபாத்தக் 
வகபாண்டிருக்கவில்டல. இரவு பத்தப் பதிவனைபாரு நபாழிடகக்வகல்லபாம் இடடையேபாற்று மங்கலம் 
மபாளிடகயில் பூரண அடமதி நிலவியேத. மகபாமண்டைதலசுவரரின் வசல்வப் புதேல்வியும், 
மபாளிடகயிலிருந்தே மற்றைப் பணிப் வபண்களும் தேங்களுக்வகன்று ஒதக்கப்பட்டிருந்தே கன்னிமபாடைப் 
பகுதிக்குப் தபபாய உறைக்கத்தில் ஆழ்ந்த விட்டைனைர்.

இரவின் நபாழிடககள ஒவ்வவபான்றைபாக வளர்ந்த வகபாண்டிருந்தேனை. நடுச்சபாமத்டதே எட்டிப்பிடித்த விட்டை 
தபபாத வபானைமும், நட்சத்திரங்களும் தசபாடக பிடித்தே மபாதிரி வவளுத்த ஒளி மங்கிக் வகபாண்டு வந்தேனை. 
மபாளிடகயில் அங்கங்தக அவசியேமபானை இடைங்களில் கபாவல் டவக்கப்பட்டிருந்தே வீரர்கவளல்லபாம் கூடைச் 
தசபார்ந்த கண் மயேங்கும் தநரம் அத.

அந்தே தநரத்தில் வசந்தே மண்டைபத்தின் பின்புறைத்தத் ததேபாட்டைத்திலிருந்த அடிகளும் மற்றை மூவரும் 
புறைப்பட்டைனைர். மபாளிடகயின் பிரதேபானை வபாசலில் வகபாண்டு தபபாய விடும் ஒற்டறையேடிப் பபாடதேயில் வந்த 
படைதகபாட்டியின் குடிடசயேருதக தேயேங்கி நின்றைனைர். அன்று குளிர் அதிகமபாக இருந்தேதேனைபால் படைதகபாட்டி 
அம்பலவன் தவளபான் குடிடசக்குளதளதயே படுத்திருந்தேபான்.

வசந்தே மண்டைபத்திலிருந்த வந்த நின்றைவர்களில் ஒருவன் படைதகபாட்டியின் குடிடசக் கதேவருதக வந்தேபான்.
ஓடசப்படைபாமல் கதேடவ வவளிப்பக்கமபாக இழுத்தத் தேபாழிட்டைபான்.

"அதடை! படைடக அவிழ்த்த டவத்தக் வகபாண்டு புறைப்படுவதேற்குத் தேயேபாரபாக நீ தடறையிதலதயே இரு. 
நபாங்கள விடரவில் கபாரியேத்டதே முடித்தக் வகபாண்டு வந்த விடுகிதறைபாம்" என்று மற்றைவர்கள அவடனைத் 
தடறையில் இருக்கச் வசயதவிட்டு மபாளிடகடயே தநபாக்கி விடரந்தேனைர். குரல் தேபான் தகட்டைததே ஒழியே 
இருளில் அவர்கள முகங்கள சரியேபாகத் வதேரியேவில்டல. அதேன் பின் அன்றிரவு நடுச் சபாமத்தக்கு தமல் 
இடடையேபாற்று மங்கலம் மபாளிடகயில் எந்தேப் பகுதியில் என்னை நடைந்தேவதேன்று எவருக்கும் வதேரியேபாத.

வபபாழுத விடிந்தே தபபாத அலறிப் புடடைத்தக் வகபாண்டு குழல்வமபாழியின் கன்னிமபாடைத்த வபாசலில் வந்த
கூக்குரலிட்டைனைர் யேவனைக் கபாவல் வீரர்கள. மபாளிடக முழுவதம் கூச்சலும் ஓலமுமபாக ஒதர குழப்பமபாக 
இருந்தேத. அந்தேக் குழப்பங்களபாலும், கூப்பபாடுகளபாலும் தூக்கம் கடலந்தே குழல்வமபாழி 
எழுந்திருந்தேவுடைன் அந்தே யேவனைக் கபாவல் வீரர்களின் முகத்தில்தேபான் விழித்தேபாள. அவர்கள ஒன்றும் 
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விளக்கிச் வசபால்லத் ததேபான்றைபாமல் 'ஓ'வவன்று வீறிட்டு அலறி அழத் வதேபாடைங்கினைர்.

"ஏன் அழுகிறீர்கள? விடிந்தேதம் விடியேபாதேதமபாக இப்தபபாத என்னை நடைந்த விட்டைத? விவரத்டதேச் 
வசபால்லுங்கள. இவதேன்னை? மபாளிடக முழுவதம் கூச்சலும் குழப்பமுமபாக இருக்கிறைததே!" என்று பதேறிப் 
தபபாய அதிர்ச்சியேடடைந்த தகட்டைபாள குழல்வமபாழி. அததே சமயேம் மபாளிடகயின் எதிர்ப்புறைம் 
பறைளியேபாற்றுப் படைகுத் தடறையில் 'தேடைபால், தேடைபால்' என்று ஏததேபா இடிபடும் ஓடச தகட்டைத. நபாடலந்த 
வீரர்கள என்னைவவன்று பபார்ப்பதேற்கபாக அங்தக ஓடினைபார்கள. தபபாயப் பபார்த்தே தபபாத அம்பலவன் 
தவளபான் தேன் குடிடசக்குளளிருந்த வவளிப்புறைமபாகத் தேபாழிட்டிருந்தே கதேடவப் தபபாட்டு உடடைத்தக் 
வகபாண்டிருந்தேபான். அந்தே ஓடசடயேக் தகட்டு அங்தக தபபானை வீரர்களில் ஒருவன் கதேடவத் திறைந்த 
விட்டைபான். இல்டலயேபானைபால் கதேவு பிடழத்திருக்கபாத. தவளபான் வவளிதயே வந்த பபார்த்தே தபபாத தடறையில்
கட்டியிருந்தே படைடகக் கபாணவில்டல. "ஐதயேபா! படைடகக் கபாணவில்டலதயே?" என்று கூச்சலிட்டைபான் 
அவன்.

"தபபா, ஐயேபா! உன் ஓட்டடைப் படைகு தபபானைதேனைபால் ஒன்றும் குடி முழுகிவிடைபாத. வகபாளடள தபபாகக்கூடைபாதே 
மபாவபரும் ஐசுவரியேம் தநற்றிரவு இந்தே மபாளிடகயிலிருந்த வகபாளடள தபபாயவிட்டைத. 
மகபாமண்டைதலசுவரர் கண்ணுக்குக் கண்ணபாக டவத்தப் பபாதகபாத்த வந்தே பபாண்டியே மரபின் சுந்தேர 
முடியும், வீரவபாளும், வபபாற்சிம்மபாசனைமும் கபாணபாமல் தபபாய விட்டைனைதவ!" என்று தவளபானின் வபாயக் 
கூச்சடல அடைக்கினைபான் ஒருவன்.

--------
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1.30. புவனை தமபாகினியின் பீதி

நளளிரவு வடர இடடையேபாற்று மங்கலம் நம்பிக்கு ஒற்றைறிந்த கூறியேதேற்கபாக ஆபத்ததேவிகளின் தேடலவன் 
தேன்டனை எப்தபபாத எப்படித் தன்புறுத்தவபாதனைபா என்று அஞ்சி மஞ்சத்தில் உறைக்கமின்றி புரண்டு 
வகபாண்டிருந்தே புவனை தமபாகினி அரண்மடனை நபாழிடக மன்றைத்தில் ஒவ்வவபாரு யேபாம முடிவிலும் 
அடிக்கும் மணி அடித்த முடித்தே சிறித தநரத்தக்வகல்லபாம் தேன்டனையேறியேபாமதல தயில் வயேப்பட்டைபாள. 
நன்றைபாக அயேர்ந்த தூங்கி விடைவில்டலயேபானைபாலும் உடைல் தசபார்வடடைந்த தேன்னுணர்டவ இழந்திருந்தேத. 
தூக்கத்தில் ஒரு முடறை புரண்டு படுத்தேபாள.

புரண்டு படுத்தே சிறித தநரத்தில் கழுத்தின் பின்புறைம் பிடைரியில் ஏததேபா வவப்பமபானை மூச்சுக்கபாற்று உரசிச் 
வசல்லுவத தபபாலிருந்தேத. தேடலயில் பூச்சூடிக் வகபாண்டிருந்தே இடைத்தில் வகபாஞ்சம் வகபாஞ்சமபாக அந்தே 
வவப்பக் கபாற்றுப் பட்டு உடறைப்பத தபபாலிருந்தேத.

உண்டமதேபானைபா? அல்லத தூக்கக் கலக்கத்தில் ஏதேபாவத வசபாப்பனைம் கபாண்கிதறைபாமபா? என்று 
சந்ததேகப்பட்டு வமல்லக் கண்கடளத் திறைந்தேபாள புவனை தமபாகினி. தேடலயேருதக யேபாதரபா குனிந்த பூடவ 
முகர்ந்த பபார்ப்பத தபபால் ஒரு பிரடம, ஒரு குறுகுறுப்பு அவள மனைத்தில் உண்டைபாயிற்று. தேடலப்பக்கம் 
விளக்கு மங்கலபாக எரிந்த வகபாண்டிருந்தேத. தேடலமபாட்டில் ஆள நின்று வகபாண்டிருந்தேபால் திரும்பிப் 
பபார்த்தத்தேபான் அடதேத் வதேரிந்த வகபாளள தவண்டுவமன்பதில்டல. சுவரில் நிழல் நன்றைபாக விழும். 
புவனைதமபாகினி எதிர்பபார்த்தேத வீண் தபபாகவில்டல. எதிர்ச் சுவரில் ஓர் உருவத்தின் கரியே நிழல் 
பயேங்கரமபாகப் படிந்திருந்தேத. கண்கடளத் திறைந்த அந்தே நிழடலப் பபார்த்தேதம், பீதியினைபால் 'வீல்' என்று 
அலறி விட்டைபாள அவள. அந்தே அலறைல் அவள வபாயிலிருந்த முழுடமயேபாக வவளிப்பட்டு விடைபாமல் ஒரு 
முரட்டுக் டக தேடலப் பக்கத்திலிருந்த அவள வபாடயேப் வபபாத்தியேத. அச்சத்தினைபால் டம தீட்டியே அவள 
கண் இடமகளுக்குக் கீதழ விழிகள பிதங்கினை. முகம் வவளிறியேத. படுத்திருந்தேபாலும் பயேத்தினைபால் 
உடைம்பு 'வவடை வவடை'வவன்று நடுங்கியேத. வநஞ்சங்கள திடீவரன்று மடலகளபாக மபாறிக் கனைத்த இறுகி 
அழுத்தவத தபபால் மூச்சு அடடைத்தேத. பயேத்ததேபாடு பயேமபாக தேடலடயே ஒருக்களித்தத் திருப்பி மிரளும் 
விழிகளபால் தேடலப் பக்கம் பபார்த்தேபாள. தூண்டைபா விளக்கின் மங்கலபானை ஒளியில் ஆபத்ததேவிகள 
தேடலவனின் முகத்டதேக் கண்டைபாள புவனை தமபாகினி. அவள வநஞ்சு 'படைக் படைக்' என்று தவகமபாக 
அடித்தக் வகபாண்டைத. வலிடம வபபாருந்தியே அவனைத இரும்புக் டக அவள வபாயக்குக் கவசம் தபபாட்டுப் 
பூட்டியேத தபபால் அழுத்திப் வபபாத்திக் வகபாண்டிருந்தேத. ஆபத்ததேவிகள தேடலவனின் மற்வறைபாரு டக 
அவள கழுத்தக்கு தநர் உயேரப் பபாம்பு வநளிவத தபபான்றை சிறு குத்தவபால் ஒன்டறை ஓங்கிக் 
வகபாண்டிருந்தேத. அந்தே நிடலயில் அந்தேச் சமயேத்தில் எதிர்ச் சுவரில் வதேரிந்தே அவன் நிழல் கூடைப் 
பபார்ப்பதேற்குப் பயேங்கரமபாக இருந்தேத. சிறித தநரம் அப்படிதயே கழிந்தேத. அவள கழுத்தக்கு தநதர 
ஓங்கியிருந்தே கத்தியேபாதலதயே விளக்கின் திரிடயே நசுக்கி அடணத்தேபான் அவன். சுடைர் நபாற்றைமும், திரி 
கருகியே புடகயும் மூச்சில் கலந்த வநஞ்டசக் குமட்டினை. விளக்கு அடணந்த இருள பரவியேவுடைன் புவனை 
தமபாகினியின் பயேம் அதிகமபாயிற்று. பலங்வகபாண்டை மட்டும் அவன் டகடயேப் பிடித்தத் தேளளித் திமிறி 
எழுந்த மீண்டும் கூச்சலிட்டைபாள அவள. இருட்டில் அவன் ஓடிவிட்டைபான்.

அவள தபபாட்டை கூச்சடலக் தகட்டு விளக்தகபாடும் தீப்பந்தேங்கதளபாடும், அந்தேப்புரத்தப் வபண்களும், 
கபாவல் வீரர்களும் அங்கு ஓடி வந்தே தபபாத யேபாரும் வந்த தபபானை சுவதடை வதேரியேவில்டல. அவ்வளவு 
விடரவில் வந்தே ஆள தேப்பி விட்டைபான். புவனை தமபாகினி கூறியேடதே அவர்களில் எவருதம நம்பத் 
தேயேபாரபாயில்டல. "அடி, டபத்தியேக்கபாரப் வபண்தண! ஏதேபாவத வகட்டை வசபாப்பனைம் கண்டைபாயேபா? உன் 
கூச்சலபால் அந்தேப்புரத்டதேதயே அதிரச் வசயதவிட்டைபாதயே? என்னைதேபான் பயேங்கரமபாகச் வசபாப்பனைம் 
கண்டைபாலும் இப்படியேபா கூச்சல் தபபாடுவபார்கள?" என்று வண்ண மகள புவனை தமபாகினிடயே 
விலபாசினியும், பகவதியும் தகலி வசயயேத் வதேபாடைங்கி விட்டைபார்கள. புவனை தமபாகினி தேன் அனுபவம் 
உண்டம என்படதேக் கடடைசி வடர அவர்கள நம்பும்படி வசயயே முடியேவில்டல. அவள கனைவு தேபான் 
கண்டிருக்க தவண்டுவமன்று பிடிவபாதேமபாகச் சபாதித்தேபார்கள அவர்கள. அதேன் பின் அன்றிரவு அவடளச் 
சுற்றிப் பன்னிரண்டு ததேபாழிப் வபண்கடளப் பக்கத்தக்கு மூன்று தபர்கள வீதேம் நபான்கு பக்கமும் 
தடணக்கு கபாவலபாகப் படுத்தக் வகபாளள வசயதே பின்தப படுக்டகயில் படுத்தேபாள. இங்தக இத நடைந்தே 
தநரத்தில் தேபான் இடடையேபாற்று மங்கலத்த மபாளிடகயில் அந்தேப் பயேங்கரக் வகபாளடளயும் நடைந்திருக்கிறைத.
ஒதர இரவில் ஒதர தநரத்தில் இரண்டு குழப்பங்கள நடைந்த விட்டைனை.

மறுநபாள வபபாழுத புலர்ந்தே தபபாத வதேன்பபாண்டி நபாட்டின் அரசியேல் வபாழ்வுக்கு அதிர்ச்சி தேரும் 
உண்டமகளும் வந்த தசர்ந்தேனை. மகபாமண்டைதலசுவரர் கண் விழுத்த எழுந்தேவுடைன் கரவந்தேபுரத்திலிருந்த 
வந்திருந்தே தூதவடனை அவருக்கு முன்னைபால் வகபாண்டு தபபாய நிறுத்தினைபான் தேளபதி வல்லபாளததேவன். 
அதேற்கு முன்தப முதேல் நளளிரவு புவனை தமபாகினியின் பளளியேடறையில் நடைந்தே கலவரம் அவர் கபாதக்கு 
எட்டியிருந்தேத. கரவந்தேபுரத்தத் தூதவன் தேபான் வகபாண்டு வந்திருந்தே முத்திடரயிட்டு ஜேபாக்கிரடதேயேபாகப் 
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பத்திரப்படுத்தியே ஓடலடயே மகபாமண்டைதலசுவரரிடைம் வகபாடுத்தேபான்.

அவசர அவசரமபாக அதேன் தமலிருந்தே அரக்கு முத்திடரகடளக் கடலத்த உதிர்த்தவிட்டு ஓடலடயேப் 
பிரித்தப் படித்தேனைர்.

"வதேன்பபாண்டி நபாட்டு மகபாமண்டைதலசுவரர் திருச்சமூகத்தக்குக் கரவந்தேபுரத்த உக்கிரன் தகபாட்டடைக் 
குறுசில் தவள வபரும்வபயேர்ச்சபாத்தேன் பல வணக்கங்களுடைன் அவசரமபாய எழுதம் திருமுகம்.

"வடைபபாண்டி நபாட்டு மதடர மண்டைலம் முழுதம் வவன்று டகப்பற்றியேததேபாடு ஆடச தேணியேபாமல் 
தகபாப்பரதகசரி பரபாந்தேக தசபாழன் வதேன்பபாண்டி நபாட்டின் மீத தேக்கவர்களின் படடைத் தடணதயேபாடு 
படடைவயேடுக்கக் கருதியுளளபான். இந்தேப் படடைவயேடுப்பு நபாம் எதிர்பபாரபாமலிருக்கும் தபபாத மிக 
விடரவில் திடீவரன்று நம்தமல் நிகழும் என்று வதேரிகிறைத. சில நபாட்களபாக இங்தக உக்கிரன் 
தகபாட்டடையிலும், இடதேச் சுற்றியுளள இடைங்களிலும் தசபாழ மண்டைலத்த ஒற்றைர்களும், உளவறிதவபாரும் 
இரகசியேமபாக உலபாவக் கபாண்கிதறைன். மிக விடரவில் வடைதிடச மன்னைர் படடைவயேடுப்பபால் - நபாம் 
தேபாக்கப்படுதவபாம் என்பதேற்குரியே தவறு சில சங்தகதேமபானை நிகழ்ச்சிகடள நமத வடை எல்டலப் 
பிரததேசங்களில் அடிக்கடி கபாண முடிகிறைத. கீடழப்பழுவூர்ச் சிற்றைரசன் பழுதவட்டைடரயேன் கண்டைன் 
அமுதேனும், தசபாழமண்டைலத்தப் பபாம்புணிக் கூற்றைத்த அரசூருடடையேபான் தீரன் வசன்னிப் தபரடரயேனும், 
வகபாடும்பபாளூர் மன்னைனும், பரதூருடடையேபானும், இப்படடைவயேடுப்பில் பரபாந்தேக தசபாழனுக்கு 
உறுதடணயேபாயிருப்பபார்கவளன்று வதேரிகிறைத. வதேன்பபாண்டி மண்டைலத்தின் வடை எல்டலக் கபாவல் 
வபபாறுப்பு அடிதயேனிடைம் ஒப்புவிக்கப்பட்டிருப்பதேபால் இந்தேச் வசயதிடயே உடைதனை தேங்களுக்கும், 
மகபாரபாணி வபானைவன்மபாததேவியேபாருக்கும் அறிவித்த விடை தவண்டுவமன்று இத்திருமுகம் எழுதேலபாதனைன்.

"கட்டைடளப்படி இத் திருமுகம் வகபாண்டு வருவபான் மபானைகவசவனைன்னும் உத்தேமததேவன் பபால் 
மறுவமபாழியும் படடைவயேடுப்டபச் சமபாளிக்கும் ஏற்பபாட்டு விவரங்களும் கபாலந் தேபாழ்த்தேபாத அறிவித்த 
அனுப்புக.

"இங்ஙனைம் வதேன்பபாண்டி மண்டைலப் தபரரசுக்கு அடைங்கியே குறுநிலதவள." வபரும்வபயேர்ச்சபாத்தேனின் 
திருமுகத்டதேப் படித்த முடித்தேதம் இடடையேபாற்று மங்கலம் நம்பி மிகப் வபரியே அதிர்ச்சிக்குளளபானைபார். 
இவ்வளவு சீக்கிரமபாக இந்தேப் படடைவயேடுப்பு தநருவமன்று கனைவிற் கூடை எதிர்பபார்க்கவில்டல அவர். 
உடைதனை தேளபதிடயேயும் கரவந்தேபுரத்தத் தூதவடனையும் அடழத்தக் வகபாண்டு மகபாரபாணியேபாடரச் 
சந்திப்பதேற்கபாக அந்தேப்புரத்தக்குச் வசன்றைபார் அவர். வசயதிடயே மகபாரபாணியேபாரிடைம் படித்தக் 
கபாட்டியேதபபாத அவரும் அதிர்ச்சிக் குளளபானைபார். "மகபாமண்டைதலசுவரதர! ஒதர ஒரு வழிதேபான் எனைக்குத் 
ததேபான்றுகிறைத. அவசரமபாக விடரவில் நீங்கள இரபாசசிம்மடனைத் ததேடிக் வகபாண்டு வந்தேபால் அவடனைதயே 
தசர நபாட்டுக்குத் தூதேனுப்பலபாம். அவதனை தநரில் தபபானைபால் மபாமன்மபாரபாகியே தசரர்கள படடை உதேவி 
வசயயே நிச்சயேம் ஒப்புக் வகபாளவபார்கள. தசரர் படடை உதேவி கிடடைத்தேபால் நபாம் எதேற்கும் அஞ்ச தவண்டைபாம்.
இப்தபபாத இடதேத் தேவிர தவறு ஒரு வழியும் எனைக்குத் ததேபான்றைவில்டல. நீங்கள உடைதனை 
இரபாசசிம்மடனைத் ததேடிக் வகபாண்டு வர ஏற்பபாடு வசயயுங்கள" என்று கூறினைபார் மகபாரபாணியேபார்.

"மகபாரபாணியேபார் என்டனை மன்னிக்க தவண்டும். ஓர் இரகசியேத்டதே இந்தேக் கணம் வடர உங்களிடைம் 
வசபால்லபாமதல மடறைத்த வந்திருக்கிதறைன். குமபாரபபாண்டியேர் சில நபாட்களபாக என் விருந்தினைரபாக 
இடடையேபாற்று மங்கலம் வசந்தே மண்டைபத்தில் தேபான் தேங்கியிருக்கிறைபார். இப்தபபாததே வசன்று இங்கு 
அடழத்த வரச் வசயகிதறைன்."

"உண்டமயேபாகவபா?" மகபாரபாணியின் குரலில் அவநம்பிக்டகயும், வியேப்பும் தபபாட்டியிட்டைனை. தேளபதி 
வல்லபாளததேவனின் முகத்தில் ஆச்சரியேத்தின் உணர்வுச் சபாடயேகள தகபாடிட்டைனை. அன்று இடடையேபாற்று 
மங்கலத்த நிலவடறையில் அந்தேத் தறைவிடயேப் பபார்த்தக் குமபாரபபாண்டியேதரபா எனைத் தேபான் அடடைந்தே 
பிரடம அவனுக்கு நிடனைவு வந்தேத. தூதவன் திடகத்தப் தபபாய நின்றைபான். "உண்டமதேபான்! சில 
நபாட்களுக்கு முன்பு தேபான் கடைல் கடைந்தே நபாட்டிலிருந்த இளவரசடர இரகசியேமபாக இங்கு வரவடழத்ததேன்.
யேபாருக்கும் வதேரிந்த விடைக் கூடைபாவதேன்பதேற்கபாக அவடர மபாறுதவடைத்திதலதயே விழிஞம் 
தடறைமுகத்திலிருந்த இரதவபாடிரவபாக அடழத்தச் வசன்தறைன். இடடையேபாற்று மங்கலத்தில் இப்தபபாதம் 
இளவரசர் தறைவி தபபால் மபாறுதவடைத்திதலதயே தேங்கியிருக்கிறைபார். ஒரு சில முக்கியேமபானை அரசியேல் 
கபாரணங்களுக்கபாக இளவரசர் வரடவத் தேங்களுக்குக் கூடைத் வதேரிவிக்க முடியேபாமல் தபபாயவிட்டைத. 
ஆனைபால் நபான் எவ்வளவு முன்தனைற்பபாடைபாகவும், பரம இரகசியேமபாகவும் இடதே மடறைத்ததேதனைபா, 
அவ்வளவு எதிர்பபாரபாதே விதேமபாக சிலருக்கு இந்தே இரகசியேம் புரிந்த விட்டைத" என்று கூறிக் வகபாண்தடை 
சிரித்தவிட்டுத் தேளபதியின் முகத்டதே ஏறிட்டுப் பபார்த்தேபார் அவர். ஏற்வகனைதவ அவர் தமதல சிறித 
மனைக்கசப்தபபாடு இருந்தே தேளபதி, "மற்றைவர்களுக்கும் சபாமர்த்தியேம், அறிவு, சூழ்ச்சித்திறைன் எல்லபாம் 
இருக்க முடியும் என்படதேச் சில சமயேங்களில் தேபாங்களும் தேங்களுடடையே அந்தேரங்க ஒற்றைனும் மறைந்த 
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விடுகிறீர்கள" என்று குத்தேலபாக அவருக்குப் பதில் வசபான்னைபான்.

"தசந்தேன் அசட்டுத்தேனைமபாக எடதேயேபாவத வசயதிருப்பபான். அடதேவயேல்லபாம் மனைத்தில் டவத்தக் 
வகபாளளபாததே தேளபதி!" அவடனைச் சமபாதேபானைப்படுத்தித் தேழுவிக் வகபாளகிறைவர் தபபால் குடழந்த தபசினைபார் 
இடடையேபாற்று மங்கலம் நம்பி.

"ஓதகபா! அசட்டுத்தேனைத்டதேக் கூடைத் திட்டைமிட்டுக் வகபாண்டு வசயவத தேபான் தேங்களுக்கும், தேங்கள 
ஒற்றைனுக்கும் வழக்கம் தபபாலிருக்கிறைத. இன்றுதேபான் எனைக்கு உங்கடளச் சரியேபாகப் புரிகிறைத" என்று 
சுடைச்சுடைப் பதில் வகபாடுத்தேபான் தேளபதி. அதேற்கு தமலும் அவடர வம்புக்கு இழுக்க தவண்டுவமன்று 
அவன் ஆத்திரம் அவடனைத் தூண்டியேத. மகபாரபாணியேபாரின் முன்னிடலயில் அப்படிச் வசயவத 
மரியேபாடதேக் குடறைவபாகப் தபபாயவிடும் என்று அடைக்கிக் வகபாண்டு தபசபாமல் இருந்த விட்டைபான். 
தேளபதியும், மண்டைதலசுவரரும் தபசிக் வகபாண்டை விதேத்டதேக் கவனித்தேதில் அவர்களுக்குள ஏததேபா 
பிணக்கு இருக்கிறைத என்றை குறிப்பு மட்டும் மகபாரபாணியேபாருக்குப் புரிந்தேத. 'அத என்னை பிணக்கு?' 
என்படதே அவர்களிடைதம வற்புறுத்தித் தூண்டிக் தகட்க விரும்பவில்டல. "மகபாமண்டைதலசுவரதர! 
இன்னும் எடதேச் சிந்தித்தக் வகபாண்டு தநரத்டதேக் கழிக்கிறீர்கள? தூதவன் கபாத்தக் வகபாண்டிருக்கிறைபான். 
அவனுக்குப் பதில் ஓடல வகபாடுத்த அனுப்பி டவயுங்கள. உடைதனை இடடையேபாற்று மங்கலம் வசன்று 
வடைதிடச மன்னைர் படடைவயேடுப்பு விவரங்கடளக் கூறிக் குமபாரபபாண்டியேடனை இங்தக அடழத்த 
வபாருங்கள. இன்று இரவிதலதயே மறுபடியும் கூற்றைத் தேடலவர்கடளக் கூட்டி இளவரசடனையும் உடைன் 
டவத்தக் வகபாண்டு கலந்த ஆதலபாசிப்தபபாம். உடைதனை புறைப்படுங்கள. தேபாமதேத்தக்கு இத தநரமில்டல" 
என்று வபானைவன்மபாததேவியேபார் அவடரத் தரிதேப்படுத்தினைபார்.

"தேளபதி, உனைக்கும் எனைக்கும் என்னுடடையே ஒற்றைனுக்கும் ஒருவடரவயேபாருவர் சரியேபாகப் புரிந்த வகபாளள 
முடியேபாதே சந்தேர்ப்பச் சூழ்நிடலகளின் கபாரணமபாக எத்தேடனைதயேபா உட்படககள இருக்கலபாம். 
அவற்டறைவயேல்லபாம் இந்தேச் சமயேத்தில் நபாம் மறைந்த விடை தவண்டும்" என்று அவனிடைம் வகஞ்சுவத 
தபபால் கூறினைபார் இடடையேபாற்று மங்கலம் நம்பி.

இந்தேச் சமயேத்தில் ஒரு வீரன் அவர்கள தபசிக் வகபாண்டிருந்தே இடைத்தக்கு வந்த, 
"மகபாமண்டைதலசுவரடரத் ததேடிக் வகபாண்டு இடடையேபாற்று மங்கலத்திலிருந்த அவசரமபாக ஓர் ஆள 
வந்திருக்கிறைபான்" என்று வதேரிவித்தேபான். "அவடனை உடைதனை இங்கு அடழத்தக் வகபாண்டு வபா" என்று 
உத்தேரவிட்டைபார் மகபாமண்டைதலசுவரர்.

படைதகபாட்டி அம்பலவன் தவளபான் உளதள வந்த நின்றைபான். அவன் முகம் தபயேடறைபட்டைத தபபால் 
வவளிறிப் தபபாயிருந்தேத.

"சுவபாமி! மபாளிடகயில் நடைக்கக்கூடைபாதே அநியேபாயேம் நடைந்த விட்டைத. எந்தேப் வபபாருளகடள உயிரினும் 
தமலபானைடவயேபாகக் கருதிப் பபாதகபாத்த வந்ததேபாதமபா, அந்தேப் வபபாருளகள தநற்றிரவு வகபாளடள 
தபபாயவிட்டைனை. பபாண்டியே மரபின் சுந்தேர முடிடயேயும் வீர வபாடளயும் வபபாற் சிம்மபாசனைத்டதேயும் 
பறிவகபாடுத்த விட்தடைபாம். இன்று கபாடலயில் தேபான் வதேரியே வந்தேத. வகபாளடள நடைந்தே பின் வசந்தே 
மண்டைபத்தில் வந்த தேங்கியிருந்தே அந்தேச் சபாமியேபாடரயும், தநற்றுக் கபாடல அவடரத் ததேடி வந்த 
அவதரபாடு தேங்கியிருந்தே ஆட்கடளயும் தீவின் எல்டலயிதலதயே கபாணவில்டல." படைதகபாட்டி 
மூச்சுவிடைபாமல் கூறிக் வகபாண்தடை தபபானைபான். அங்கிருந்தேவர்கள அடனைவரும் கல்லபாயச் சிடலயேபாயச் 
சடமந்த நின்றைபார்கள.

----------
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1.31. வசம்பவழத் தீவு

இடடையேபாற்று மங்கலம் மபாளிடகயில் பபாண்டியே மரபின் மரியேபாடதேக்குரியே மபாவபரும் அரசுரிடமச் 
சின்னைங்கள வகபாளடள தபபானை மறுநபாள அங்தக ஒருவடகப் பயேமும் திடகப்பும் பரவி விட்டைனை. சபாவு 
நிகழ்ந்தே வீடு தபபால், மடழடயேக் வகபாட்டித் தீர்த்த விட்டை வபானைம் தபபால், ஓர் அடமதி. 
பறிவகபாடுக்கக்கூடைபாதே வபபாருடளப் பறிவகபாடுத்த விட்டைபால் ஏற்படுதம அந்தே அடமதி, இடடையேபாற்று 
மங்கலத்தில் தசபாகம் கலந்த சூழ்ந்திருந்தேத.

அடமதியும், தயேரமும் கலந்தே இந்தேச் சூழ்நிடலயிலிருந்த தநயேர்கடள அழகபானை கடைல் பகுதிக்கு 
அடழத்தக் வகபாண்டு தபபாகப் தபபாகிதறைன். வதேன் தமற்குக் தகபாடியில் அடலவகபாட்டி முழக்கும் 
தமடலக் கடைலின் நுடழவபாயிவலனைச் சிறைந்த விளங்கும் விழிஞம் தடறைமுகத்டதேப் பற்றி நம் தநயேர்கள 
முன்தப அறிந்த வகபாண்டிருப்பபார்கள. அந்தேத் தடறைமுகத்தில் தேபாதனை நபாரபாயேணன் தசந்தேன் என்றை 
அபூர்வமபானை மனிதேடனை தநயேர்களுக்கு முதேன் முதேலபாக அறிமுகப்படுத்தி டவத்ததேன்!

இடடையேபாற்று மங்கலத்தில் வகபாளடள தபபானை மறுநபாள நண்பகல் உச்சி தவடளக்கு விழிஞம் 
தடறைமுகத்தக்குத் வதேற்தக ஐந்த கபாதே தூரத்தில் ஒரு வனைப்பு மிக்க தீவின் கடரதயேபாரமபாகக் கடைலில் 
மிதேக்கும் வவண்தேபாமடர தபபால் அழகியே கப்பவலபான்று விடரந்த வசல்வடதேக் கபாண்கிதறைபாம். ஆ! 
அவதேன்னை உச்சிதவடளயின் ஒளிக்கதிர்களில் அந்தே மரக் கலத்தின் பபாயமரக் கூம்பில் ஆண் சிங்கம் 
ஒன்று பபாயவதேற்குத் தேயேபாரபாகிக் வகபாண்டிருப்பத தபபால் ஒரு கபாட்சி வதேரிகிறைததே! அல்ல! அல்ல! அத ஒரு
வகபாடி தேபான். அந்தேக் வகபாடி கபாற்றில் ஆடி அடசயும் தபபாவதேல்லபாம் அதில் தேத்ரூபமபாகச் 
சித்திரிக்கப்பட்டிருக்கும் சிங்கத்தின் உருவம் உயிர்ப்வபற்றுப் பபாயவத தபபால் பபார்க்கிறைவர்களின் 
கண்களில் ஒரு பிரடமடயே உண்டைபாக்கி விடுகிறைத. தீவின் வபயேர் தேபான் அப்படிவயேன்றைபால் 
அவர்களுடடையே நிறைம் கூடைவபா வசம்பவழம் தபபாலிருக்க தவண்டும்? கூந்தேலில் அடுக்கடுக்கபாக மயில் 
ததேபாடககடளயும், முழு நீளத் தேபாடழ மடைல்கடளயும் சூடிக் வகபாண்டு அன்னைமும், கிளியும், குயிலும், 
மபானும் கூட்டைம் கூட்டைமபாக ஓடி வந்தேபாற் தபபாலத் தளளி ஓடி வரும் அந்தேத் தீவின் யுவதிகடள எப்படி 
வருணிப்பத? அந்தே மபாதிரி ஒளியும் வசியேமும் நிடறைந்தே கரியே கண்கடள அவர்களுக்கு மட்டும் தேபான் 
அடமக்க தவண்டுவமன்று படடைத்தேவன் தீர்மபானைம் வசயத டவத்தக் வகபாண்டிருந்தேபாதனைபா? 
அவ்வளவுதேபான். அடைடைபா? அந்தேத் தீவில் தேபான் என்னை எழில், எவ்வளவு இயேற்டகக் கவர்ச்சி. தீவுக்கு என்னை
வபயேர் என்று வசபால்லவும் தவண்டுதமபா? கடரதயேபாரமபாக இரத்தேக் கபாடு முடளத்தேத தபபால படைர்ந்த 
கிடைக்கும் வசம்பவழத்தீவு! எத்தேடனை இனிடமயேபானை வபயேர். தமடலக் கடைலில் மூடலக்கு மூடல 
பரவிக்கிடைக்கும் பன்னீரபாயிரம் 'முந்நீர்ப் பழந்தீவு'களில் அதவும் ஒன்று.

வகபாத்தக் வகபாத்தேபாகக் கடைடல தநபாக்கித் வதேபாங்குவத தபபால் தமகங்கள, தீவின் பசுடம, கப்பல் 
வசல்லும் அழகு, கடைல் மக்களுக்குச் வசம்பஞ்சுக் குழம்பு பூசியேத தபபால் பவழக் வகபாடிகள - ஆகியே 
இவற்றின் அழகில் மயேங்கி, அந்தேக் கப்பலில் பிரயேபாணம் வசயதவபார் யேபார்? எதேற்கபாகப் பிரயேபாணம் 
வசயகின்றைனைர்? எங்தக பிரயேபாணம் வசயகின்றைனைர்? என்பத தபபான்றைவற்டறை நபாம் கவனிக்கபாமல் 
விட்டுவிடைக் கூடைபாதேல்லவபா?

அததேபா கப்பல் வசம்பவழத் தீவின் கடரதயேபாரமபாக நிற்கிறைத. பயேங்கரமபானை மீடசதயேபாடு கபாட்சியேளிக்கும் 
ஒரு முரட்டு மீகபாமன் (மபாலுமி) கீதழ குதித்தத் தீவின் கடரதயேபாரத்தத் வதேன்டனைமரம் ஒன்றில் கப்படல 
நங்கூரம் பபாயச்சுகிறைபான். ஏததேபா, ததேர், திருவிழபா அதிசயேங்கடளப் பபார்க்க ஓடி வருகிறைவர்கடளப் தபபால் 
அந்தேத் தீவில் ஆண்களும், வபண்களும் கப்படலப் பபார்க்க ஓடி வருகிறைபார்கள. ஆகபா! அந்தேத் தீவின் 
மக்கள தேபான் என்வனைன்னை விதநபாதேமபானை முடறைகளில் உடடையேணிந்திருக்கிறைபார்கள.

முகத்திலும், விழிகளிலும், வியேப்பும், புதடமயும் இலங்கக் கப்பல் நின்றை இடைத்டதேச் சூழ்ந்த 
வகபாண்டைபார்கள அவர்கள. மீகபாமன் அவர்கடள வழிவிட்டு ஒதங்கி நின்று வகபாளளுமபாறு அதேட்டினைபான்.

இப்தபபாத அந்தேக் கப்பலிலிருந்த வசம்பவழத் தீவின் கடரயில் இறைங்கப் தபபாகிறைவர்கடளப் 
பபார்க்கலபாம்.

உளதளயிருப்பவர்கள கடரயில் இறைங்குவதேற்கபாகத் தூக்கிக் கட்டியிருந்தே மரப் படிக்கட்டடைத் தேணிவபாக 
இறைக்கி டவத்தேபான் மீகபாமன்.

முதேலில் குமபார பபாண்டியேன் இரபாசசிம்மன் சிரித்தே முகத்ததேபாடு கீதழ இறைங்கினைபான். தேபாடி மீடசதயேபாடு 
கூடியே படழயே தறைவித் ததேபாற்றைத்தக்கும் இப்தபபாடதேயே இளடமத் ததேபாற்றைத்தக்கும் தேபான் எவ்வளவு 
தவற்றுடம? அடுத்த முதேல் நபாள அவடனைத் ததேடி இடடையேபாற்று மங்கலத்தக்கு வந்திருந்தேவர்களும் 
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கப்பலிலிருந்த இறைங்கினைபார்கள.

"சக்கதசனைபாபதி! இந்தநரத்தக்குள வசயதி வதேன்பபாண்டி நபாடு முழுவதம் பரவியிருக்கும். 
அரண்மடனையில் கூற்றைத் தேடலவர் கூட்டைத்தக்கபாகப் தபபாய தேங்கியிருக்கும் மகபாமண்டைதலசுவரருக்கு 
இடடையேபாற்று மங்கலத்திலிருந்த வகபாளடள தபபானை தேகவல் கூறி அனுப்பப்பட்டிருக்கும்." தேன்தனைபாடு 
கப்பலிலிருந்த இறைங்கியேவர்களின் மூத்தேவரும், வீரகம்பீரம் தலங்கும் ததேபாற்றைத்டதே உடடையேவருமபானை 
ஒருவடரப் பபார்த்த இரபாசசிம்மன் நடகத்தக் வகபாண்தடை இவ்வபாறு கூறினைபான்.

"இளவரதச! திருடினைவர்கள திருட்டுக் வகபாடுத்தேவர்களுக்கபாக அனுதேபாபப்படுவத உண்தடைபா?" என்றைபார் 
சக்கதசனைபாபதி.

"சக்கதசனைபாபதி! இந்தே இடைத்தில் பயேனைப்டுத்தேத் தேகுதியேற்றை ஒரு வபார்த்டதேடயே நீங்கள பயேன்படுத்தி 
விட்டீர்கள. யேபார் திருடினைவன்? யேபார் திருட்டுக் வகபாடுத்தேவன்? என்தறைபா ஒரு நபாள என் தேடலயில் சூட்டிக் 
வகபாளளப் தபபாகிறை முடிடயேயும், இடடையில் அணிவபறை தவண்டியே வபாடளயும் இன்தறை பபாதகபாப்பபானை 
இடைத்தில் வகபாண்டு தபபாய மடறைத்த டவக்கப் தபபாகிதறைன். வபபாருளுக்கு உரியேவர்கள வபபாருடள 
எடுத்தச் வசன்று பத்திரப்படுத்தவடதேத் திருட்டு என்று கூறைக் கூடைபாத."

சக்கதசனைபாபதி சிரித்தேபார். கம்பீரமபானை ஆண் சிங்கம் தபபான்றை அவருடடையே முகத் ததேபாற்றைத்திலும், 
பபார்டவயிலும் ஒருவிதே மிடுக்கு இருந்தேத. அவர் முகத்டதேப் பபார்க்கும் தபபாத பிடைரி மயிதரபாடு கூடியே ஓர்
ஆண் சிங்கத்தின் நிமிர்ந்தே பபார்டவ நிடனைவுக்கு வரபாமற் தபபாகபாத. வீரத்தின் மதேர்ப்பும் ஆண்டமயும் 
விளங்கும் பருத்தே, உயேர்ந்தே ததேபாற்றைம் அவருடடையேத. இந்தேக் கடதேயில் தமற்பகுதிகளில் 
இன்றியேடமயேபாதே சில நிகழ்ச்சிகளுக்கும், மபாறுதேல்களுக்கும் கபாரணமபாக இருக்கப் வபபாகிறைவர் 
சக்கதசனைபாபதி.

அவர் ஈழ மண்டைலப் தபரரசின் மகபா தசனைபாபதி. குமபார பபாண்டியேனின் உற்றை நண்பரும் இலங்டகத் 
தீவின் புகழ்மிக்க தவந்தேருமபாகியே கபாசிப மன்னைரின் படடைத்தேடலவர். தேந்டதே கபாலஞ்வசன்றை நபாளிலிருந்த
இரபாசசிம்மனின் இளடமக் கபாலத்தில் அவனுக்கு எத்தேடனைதயேபா முடறை கடைல் கடைந்த வசன்று ஒளிந்த 
வகபாண்டு வபாழ தவண்டியே நிடல ஏற்பட்டிருக்கிறைத. அப்தபபாவதேல்லபாம் அவனுக்கு ஆதேரவளித்த உதேவி 
வசயதேத இலங்டகப் தபரரதச. அவன் மனைச் தசபார்தவபாடு கடைல் கடைந்த வசன்றை தபபாவதேல்லபாம் 
வரதவற்று ஆதேரவளித்தேவர்கள சக்கதசனைபாபதியும், கபாசிபனும் தேபான். வதேன்பபாண்டி நபாட்டு இளவரசன் 
தேன் அரசியேல் வபாழ்க்டகயின் தன்பம் நிடறைந்தே சூழலில் கழித்தே சந்தேர்ப்பங்கள கணக்கற்றைடவ. வளமபானை
கடைற்கடர, அழகபானை மடலத்வதேபாடைர், இளமரக் கபாடுகள, குளிர்வபபாழிற் தசபாடலகள அத்தேடனையும் 
நிடறைந்தே ஈழ நபாட்டின் சூழலில் வசபாந்தேத் தயேரங்கடள மறைந்த விடுவபான் இரபாசசிம்மன். அனுரபாதேபுரத்தக்
கற்கனைவுகடளக் கபாணும் தபபாவதேல்லபாம் தசபார்வும் ஏமபாற்றைமும் நிடறைந்தே அவன் உளளத்தில் 
ஆயிரமபாயிரம் திடைம் வபாயந்தே எண்ணங்களும், நம்பிக்டககளும் முகிழ்ந்திருக்கின்றைனை. வபாழ்க்டகயின் 
தன்பங்கடளத் தேமிழ்நபாட்டிலும் அடவகடள மறைக்கும் இன்பங்கடள ஈழநபாட்டிலும் அனுபவித்தேபான் 
இரபாசசிம்மன்.

இப்தபபாதம் ஈழநபாட்டின் படடைத்தேடலவர் இந்தே மரக்கலத்தில் அவடனை அங்தக தேபான் அடழத்தக் 
வகபாண்டு தபபாகிறைபார். இடடைவழியில் சிறித தேங்கிச் வசல்வதேற்கபாக அந்தேத் தீவில் இறைங்கியிருக்கிறைபார்கள 
அவர்கள.

சக்கதசனைபாபதியும், இரபாசசிம்மனும் கடரயில் இறைங்கி நின்று தபசிக் வகபாண்டிருந்தே தநரத்தக்குள அந்தேக் 
கப்பலில் அவர்கதளபாடு வந்திருந்தே ஆட்கள தீவின் கடரயில் இரத்தினைக் கம்பளங்கடளயும் சித்திரத் 
தணிகடளயும் வகபாண்டு தேங்குவதேற்கு ஓர் அழகபானை கூடைபாரம் அடமத்த விட்டைபார்கள. வதேன்டனை மரக் 
கூட்டைங்களின் இடடைதயே கபாற்றில் ஆடி அடசயும் பசுந் ததேபாடககளின் கீதழ எழும்பி நின்றை அந்தேச் 
சித்திரக் கூடைபாரம் மண்டணப் பிளந்த வகபாண்டு தேபாதனை தமதல வந்த ததேபான்றும் மலர் வீடு தபபால் 
கபாட்சியேளித்தேத. அன்டறையே இரவு முடியே அங்தக வபபாழுடதேக் கழித்த விட்டு மறுநபாள கபாடல 
மறுபடியும் கடைற் பயேணத்டதேத் வதேபாடைரலபாம் என்பத சக்கதசனைபாபதியின் திட்டைம். தேங்குவதேற்கு 
அத்தியேபாவசியேமபானை வபபாருளகள மட்டும் கப்பலிலிருந்த கூடைபாரத்தக்குள இறைக்கி டவக்கப்பட்டைனை. 
நீரபாடி உணவு முடிந்தேதம் அன்று பகல் முழுவதம் இரபாசசிம்மனும், சக்கதசனைபாபதியும் கூடைபாரத்தில் 
ஓயவு வபற்று நிம்மதியேபாக உறைங்கினைர்.

கதிரவன் மடலவபாயில் விழுகிறை தநரத்தக்குக் குமபார பபாண்டியேனும், சக்கதசனைபாபதியும் அந்தே அழகியே 
தீடவச் சுற்றிப் பபார்த்தவிட்டு வரலபாம் என்று புறைப்பட்டைனைர். உடைனிருந்தே ஆட்கள கப்பலுக்கும் 
கூடைபாரத்தக்கும் கபாவலபாக இருந்தேனைர். மபாடல தநரத்தில் அந்தேத் தீவின் அழகு பன்மடைங்கு மிகுதியேபாகத் 
ததேபான்றியேத. வபானைப் பரப்பு முழுவதம் குங்குமக் குழம்பும், கீதழ கடைலில் மிதேக்கும் பசுடமக் கனைவு 
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தபபால் அந்தேத் தீவும் இருந்தேத.

விந்டதேயும் விதநபாதேமும் வபபாருந்தியே கடைல்படு வபபாருளகளபானை சங்கு, முத்த, சிப்பிகள, சலங்டககள, 
பல நிறைம் வபபாருந்தியே கடைற்பபாசிக் வகபாத்தகள இவற்டறைவயேல்லபாம் குவியேல் குவியேலபாகக் குவித்த 
விற்கும் தீவின் கடடைவீதிக்குள அவர்கள நுடழந்தேபார்கள.

சக்கதசனைபாபதிடயேயும் அடழத்தக் வகபாண்டு அந்தேக் கடடைகளில் ஒன்டறை வநருங்கினைபான் வதேன்பபாண்டி 
நபாட்டு இளவரசன் இரபாசசிம்மன்.

வனைப்பும், வபாளிப்பும் நிடறைந்தே உடைதலபாடு சிரிப்பும் மலர்ச்சியும் வகபாஞ்சும் முகத்டதேயுடடையே இளம் 
வபண் ஒருத்தி அந்தேக் கடடையில் அமர்ந்த வியேபாபபாரம் வசயத வகபாண்டிருந்தேபாள. முற்றிலும் கடைலில் 
கிடடைக்கும் அலங்கபாரப் வபபாருளகளபாதலதயே அவள தேன்டனை அலங்கரித்தக் வகபாண்டிருந்தேபாள. 
கழுத்தில் முத்த மபாடல, வசவிகளில் முத்தக் குண்டைலம், வநற்றியில் முத்தச் சுட்டி, டககளில் சங்கு 
வடளயேல், கபால்களில் முத்தச் சிலம்பு, அளளி முடிந்தே அளகபபாரத்தில் இரண்வடைபாரு மயில் கண்கடளத் 
ததேபாடகயிலிருந்த பிரித்தச் வசருகியிருந்தேபாள.

அவர்கடளக் கண்டைதம் ததேபாடகடயே விரித்தக் வகபாண்டு எழுந்திருக்கும் இளமயில் தபபால் பபாதேங்களில் 
சிலம்பு ஒலிக்க எழுந்த நின்று அவள வரதவற்றைபாள. அடைடைபா! அப்தபபாத அந்தேப் வபண் சிரித்தே 
சிரிப்புக்குத்தேபான் எவ்வளவு கவர்ச்சியும் ஆற்றைலும் இருந்தேனை.

"சக்கதசனைபாபதி! இந்தேத் தீவின் கடைலில் சிப்பிகளில் மட்டும் முத்தம் பவழமும் விடளயேவில்டல. 
இங்குளள வபண்களின் வபாய இதேழ்களிலும், வபாயக்குளளும் கூடைப் பவழமும், முத்தம் விடளகின்றைனை 
தபபாலும்!" என்று வமல்ல அவர் கபாதேருகில் சிரித்தக் வகபாண்தடை வசபான்னைபான் குமபார பபாண்டியேன். அவர் 
முகத்திலும் புன்னைடக அரும்பியேத.

சிறியே வசவ்விளநீர் அளவுக்கு வலப்பக்கமபாக வடளந்த வசந்நிறைத்ததேபாடு அழகபாக விளங்கியே ஒரு 
சங்டகக் டகயில் எடுத்தேபான் இளவரசன். பவழத்தில் டகப்பிடியும், முத்தக்களில் விளிம்பும் கட்டி 
டவத்திருந்தே அந்தேச் சங்கு அவனுடடையே உளளத்டதேக் கவர்ந்தேத.

ஆனைபால் இவதேன்னை? அவன் அடதேக் டகயில் எடுத்தேடதேப் பபார்த்தேதம், கண்களில் கலவரமும், முகத்தில் 
பதேற்றைமும் ததேபான்றை நின்றை இடைத்திலிருந்த ஓடி வந்த அந்தேப் வபண் அவனுடடையே டககடள இறுக்கிப் 
பிடித்தக் வகபாண்டைபாள. இளவரசனுக்குச் சிரிப்பு வந்தேத. சிறித சினைமும் உண்டைபாயிற்று! பூடவக் 
கபாட்டிலும் வமன்டமயேபானை அந்தேப் பட்டுக் டககள தேன் தமல் தீண்டியேதேபால் ஏற்பட்டை உணர்வு அவன் 
உடைலில் பபாதேபாதி தகச பரியேந்தேம் பரவியேத. சிரிப்பு, சினைம், சிருங்கபாரம் மூன்று உணர்ச்சிகளும் பதிந்தே 
பபார்டவயேபால் அவள முகத்டதே உற்றுப் பபார்த்தேபான் அவன்.

அப்தபபாததேபான் பூத்தே கருங்குவடளப் பூக்கடளப் தபபால் நீண்டு குறுகுறுவவன்றிருக்கும் அவள 
கண்களில் பயேத்டதேயும், பரபரப்டபயும் அவன் கண்டைபான்.

அந்தே நிடலயில் ஏததேபா வபரியே நடகச்சுடவக் கபாட்சிடயேக் கண்டு விட்டைவர் தபபால் இரண்டு டககளபாலும்
வபாடயேப் வபபாத்திக் வகபாண்டு அடைக்க முடியேபாமல் குலுங்கக் குலுங்கச் சிரித்தேபார் சக்கதசனைபாபதி. ஒரு 
கணம் இரபாசசிம்மன் தேயேங்கினைபான். அந்தேப் வபண்ணின் டககளிலிருந்த தேன்டனை எப்படி விடுவித்தக் 
வகபாளவவதேன்று திடகத்தேபான்.

"ஏததேத? இந்தே வசம்பவழத் தீவில் வபண்கவளல்லபாம் வபரியே வம்புக்கபாரர்களபாக இருப்பபார்கள 
தபபாலிருக்கிறைததே?" அவன் சக்கதசனைபாபதிடயேப் பபார்த்தக் கூறுகிறைவடனைப் தபபால் இதேழ்களில் 
குறும்புநடக வநளியே அவடளப் தபச்சுக்கு இழுத்தேபான்.

"வருகிறைவர்கள அளவுக்கு மீறித் தணிச்சல் உளளவர்களபாயிருக்கும் தபபாத நபாங்கள வம்புக்கபாரர்களபாக 
மபாறுவத வியேப்பில்டலதயே!"

"நீ சங்கு விற்கிறைவள. நபான் வபாங்கப் தபபாகிறைவன். வபாங்க இருக்கும் வபபாருடள எடுத்தப் பபார்ப்பதேற்குக் 
கூடை நபான் உரிடமயேற்றைவனைபா?"

"சங்கு என்றைபால் ஒரு வபபாற்கழஞ்சுக்கு ஐந்தம், ஆறுமபாக அளளிக் வகபாடுக்கின்றை சபாதேபாரணச் சங்கு 
இல்டல இத! வலம்புரிச் சங்கு! இதேன் விடல ஆயிரம் வபபாற்கழஞ்சுகள. இந்தேத் தீவின் 
எல்டலயிதலதயே இந்தே மபாதிரிச் சங்கு ஒன்று தேபான் இருக்கிறைத. இடதே விற்க தவண்டுமபானைபால் யேபாரபாவத 
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தபரரசர்கள வபாங்க வந்தேபால் தேபான் முடியுவமன்று என் தேந்டதே வசபால்லியிருக்கிறைபார்!"

"வபண்தண! தபரரசர்கள கிடைக்கிறைபார்கள! அவர்கள எல்லபாம் தபருக்குத்தேபான் அரசர்கள. நபான் 
இரண்டைபாயிரம் வபபாற்கழஞ்சுகள தேருகிதறைன். இந்தேச் சங்டக எனைக்கு விற்பபாயேபா?"

"இல்டல, வபபாய வசபால்கிறீர்கள நீங்கள. உங்கடளப் பபார்த்தேபால் உங்களிடைம் இரண்டு வபபாற்கழஞ்சுகள 
கூடை இருக்கபாத தபபால் ததேபான்றுகிறைத. நீங்கள என்டனை ஏமபாற்றைப் பபார்க்கிறீர்கள. மரியேபாடதேயேபாக சங்டக 
டவத்தவிட்டுப் தபபாகிறீர்களபா...? இல்டலயேபானைபால்...?"

"அதடைதடை! உன் தகபாபத்டதேப் பபார்த்தேபால் என்டனை இப்தபபாததே அடித்தக் வகபான்று விடுவபாய 
தபபாலிருக்கிறைததே? தவண்டைபாம்! இததேபா வபாங்கிக் வகபாள..." இப்படிச் வசபால்லிக் வகபாண்தடை 
சக்கதசனைபாபதியின் பக்கமபாகத் திரும்பினைபான் இரபாசசிம்மன்.

அவர் இடுப்பிலிருந்த தேயேபாரபாக எடுத்த டவத்தக் வகபாண்டிருந்தே இரண்டு பட்டுப்டப முடிப்புகடள 
அவன் டகயில் வகபாடுத்தேபார். அவன் அடதே வபாங்கி அந்தேப் வபண்ணின் டகயில் வகபாடுத்தேபான்.

டபகடள வபாங்கிப் பிரித்தப் பபார்த்தே அந்தேப் வபண் ஆச்சரியேத்தேபால் வபாய அடடைத்தப் தபபாய நின்றைபாள. 
டப நிடறையேப் வபபாற்கழஞ்சுகள மின்னினை. அவர்களிடைம் மன்னிப்புக் தகட்க தவண்டுவமன்று 
தேடலநிமிர்ந்த பபார்த்தே தபபாத அவர்கடளக் கபாணவில்டல.

வதேபாடலவில் கடடைவீதி திரும்பும் மூடலயில் டகயில் வலம்புரிச் சங்தகபாடு அந்தே இடளஞனும் 
அவதனைபாடு வந்தே முதியேவரும் தவகமபாகச் வசல்வத வதேரிந்தேத. அளவவபாத்த தமவலழும்பித் தேணியும் 
இரு வசவ்விளநீர்க் கபாயகள தபபால் வநஞ்சங்கள நிமிர்ந்த தேணியேக் கடடைவீதி மூடலடயேப் பபார்த்தப் 
வபருமூச்சு விட்டைபாள அந்தேப் வபண்.

---------
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1.32. மதிவதேனி விரித்தே வடல

இருட்டி வவகு தநரமபாகிவிட்டைத. வதேன்டனை மரங்களின் ததேபாடககள கபாற்றில் ஆடும் ஓடசயும், கடைல் 
அடலகளின் இடரச்சலும் தேவிரச் வசம்பவழத் தீவு அடமதி வபற்றிருந்தேத. பபாலில் நடனைத்த எறிந்தே 
நீலத்தணி வநடுந்தூரத்தக்கு விரித்தக் கிடைப்பத தபபால் கடைல் நிலபா ஒளியில் மிக அழகபாகத் வதேரிந்தேத. 
வதேன்னைங் கீற்றுகளிடடைதயே நுடழந்த நிலவுக் கதிர்கள நிழலினிடடைதயே தேடர மகளின் வசம்தமனியின் 
தமல் விழுந்தேத தபபால் எவ்வளவு அழகபாகப் பதிகின்றைனை?

கூடைபாரத்தின் வபாயிலில் இரபாசசிம்மனும், சக்கதசனைபாபதியும் அமர்ந்த உடரயேபாடிக் வகபாண்டிருந்தேபார்கள. 
இரபாசசிம்மனின் மடியில் மபாடலயில் வபாங்கியே அந்தே வலம்புரிச் சங்கு இருந்தேத.

"சக்கதசனைபாபதி! இந்தேச் சங்குதேபான் எவ்வளவு அழகபாக இருக்கிறைத பபார்த்தீர்களபா!" அதேன் வழவழப்பபானை 
தமல் பபாகத்டதே விரல்களபால் தேடைவியேபடிதயே கூறினைபான் இரபாசசிம்மன்.

சக்கதசனைபாபதி அவன் முகத்டதே உற்றுப் பபார்த்த விஷமத்தேனைமபாகக் கண்கடளச் சிமிட்டினைபார்.

"சங்கு மட்டும் தேபானைபா அழகபாக இருக்கிறைத! அடதேக் வகபாடுத்தே..." வசபால்ல வந்தேடதே முழுவதம் வசபால்லி 
முடிக்கபாமல் மறுபடியும் சிரித்தேபார் அவர்.

"சரிதேபான்! நீங்கதள என்டனைக் தகலி வசயயே ஆரம்பித்த விட்டீர்களபா?"

"தகலியில்டல, இளவரதச! அந்தேப் வபண் உண்டமயிதலதயே..."

"தபபாதம் வருணடனை! உங்களுக்குத் தேடல, மீடச எல்லபாதம நடரத்திருப்பத மறைந்த தபபாயவிட்டைத 
தபபாலிருக்கிறைத."

அவர் தேன்டனை வம்புக்கு இழுப்படதேத் தேடுப்பதேற்கபாக அவடரதயே வம்புக்கு இழுத்தேபான் இரபாசசிம்மன்.

"தேடல, மீடச நடரத்த விட்டைபால் வபண்கடளப் பற்றிப் தபசக்கூடைபாவதேன்று எந்தே அறைநூலில் 
வசபால்லியிருக்கிறைத? அந்தேப் வபண் என் டககடளயேபா ஓடி வந்த பிடித்தக் வகபாண்டைபாள? 
இளவரசருடடையே வபாலிபக் டககடளத் தேபாதனை அவள வலுவில்..."

"எவதனைபா அன்னைக்கபாவடிப் பயேல் ஆயிரக்கணக்கில் விடல வபறைக்கூடியே சங்டகத் தூக்குகிறைபாதனை என்று 
பயேந்த தபபாயக் டகடயேப் பிடித்திருக்கிறைபாள?"

"நியேபாயேந்தேபாதனை? அவளுக்குத் வதேரியுமபா, நீங்கள வதேன்பபாண்டி நபாட்டு இளவரசர் என்று?"

"வதேரிந்திருந்தேபால்...!"

"டகடயேப் பிடித்திருக்க மபாட்டைபாள. அப்படிதயே கபாலடியில் விழுந்த வணங்கியிருப்பபாள!"

"அப்படியேபானைபால் வதேரியேபாதேததே நல்லதேபாகப் தபபாயிற்று." இரபாசசிம்மன் சிரித்தேபான். சக்கதசனைபாபதி 
அவனுக்குப் பயேந்த வபரிதேபாக வந்தே சிரிப்டப அடைக்கிக் வகபாண்டைபார்.

"இளவரதச! நீங்கள என்னை நிடனைத்தக் வகபாண்டைபாலும் சரி, நபான் விடளயேபாட்டுக்கபாகச் வசபால்லவில்டல. 
இந்தேத் தீவில் எல்லபாப் வபண்களுதம அழகபாகத்தேபான் இருக்கிறைபார்கள..."

"சக்கதசனைபாபதி அவர்கதள! மறுபடியும் நிடனைவூட்டுகிதறைன். உங்களுக்குத் தேடல நடரத்த விட்டைத. 
நீங்கள இந்தேப் தபச்சுப் தபசபாதீர்கள."

"ஏன் வசபால்லமபாட்டீர்கள இளவரதச? ஐம்பதக்கு தமல் வயேத ஆகிவிட்டைவதேன்றை வதேம்பில்தேபாதனை 
என்டனை இப்படிக் தகலி வசயகிறீர்கள? நபானும் உங்கடளப் தபபால் வயேதப் பிளடளயேபாக இருந்தேபால்...!"

"இருந்தேபால் என்னை? அப்படி ஆவதேற்கு தவண்டுமபானைபால் கபாயேகல்ப மருந்த சபாப்பிட்டுப் பபாருங்கதளன்." 
இளவரசனின் தகலிச் சிரிப்பு பலமபாக ஒலித்தேத.

130



"எனைக்கு உங்கதளபாடு 'வபாலிபப் தபச்சு' தபசிக் வகபாண்டிருக்க தநரமில்டல. கபாடலயில் 
அருதணபாதேயேத்தக்கு முன்தப கப்பல் புறைப்படை தவண்டும். ஆக தவண்டியேடவகடளக் கவனிக்கிதறைன்" 
என்று எழுந்திருந்தேபார் சக்கதசனைபாபதி.
பகலில் அலுப்புத் தீர நன்கு உறைங்கியிருந்தேதேனைபால் இரபாசசிம்மனுக்கு உறைக்கம் வரவில்டல. நிலபா 
ஒளியில் தீவின் கடரதயேபாரமபாகச் சிறித தூரம் நடைந்த வசன்று திரும்பலபாவமன்று எண்ணினைபான். 
தசனைபாபதியும், மற்றை ஆட்களும் கூடைபாரத்திலிருந்த சபாமபான்கடளக் கப்பலில் ஏற்றுவதம், கப்பல் 
இயேந்திரங்கடளச் சரிபபார்ப்பதமபாக தவடலயில் மும்முரமபாக முடனைந்திருந்தேபார்கள.

இரபாசசிம்மன் யேபாரிடைமும் வசபால்லிக் வகபாளளபாமல் டகயில் அந்தேச் சங்டகயும் எடுத்தக் வகபாண்டு 
கடரதயேபாரமபாக நடைந்தேபான். சில இடைங்களில் கடைலுக்கு மிக அருகிதல அடல நீர்த்தளிகள தமதல 
வதேளிக்கும்படி பபாடதே கடைடலத் வதேபாட்டைபாற்தபபால் இருந்தேத. இன்னும் சில இடைங்களில் தேபாடழ 
மரங்களும், புன்டனை மரங்களும் அடைர்த்தியேபாக வளர்ந்த பக்கத்தில் கடைல் இருப்பததே வதேரியேபாமல் 
மடறைத்தக் வகபாண்டிருந்தேனை. சுழித்தச் சுழித்த வீசும் கபாற்றுக்கும் அடல இடறைச்சலுக்கும் நடுவில் 
தேனியேனைபாக நடைந்த வசன்று வகபாண்டிருந்தே இரபாசசிம்மனுக்கு, மனைத்தில் எத்தேடனைதயேபா விதேமபானை 
சிந்தேடனைகள உண்டைபாயினை. அழகபானை இடைங்கடளப் பபார்த்தேபால் உளளத்தில் அழகபானை ஆழமபானை 
சிந்தேடனைகள உண்டைபாகின்றைனை. சிந்தித்தக் வகபாண்தடை நீண்டை தூரம் நடைந்த விட்டைபான் இரபாசசிம்மன்.

அந்தே இடைத்தில் கடரயின் தேடரப் பரப்பு வடளந்த வதேற்கு முகமபாகத் திரும்பியேத. திருப்பத்தில் ஒரு 
தவடிக்டகயேபானை கபாட்சிடயே இரபாசசிம்மன் கண்டைபான். கடைலுக்கு மிக அருகில் சற்தறை தேபாழ்வபானை பளளம் 
ஒன்றில் அழுத்தேமபாகவும், வநருக்கமபாகவும் இரும்புக் கம்பிகளபால் பின்னைப்பட்டிருந்தே வடல ஒன்று 
விரிக்கப்பட்டிருந்தேத. வடலயின் நபான்கு முடனைகளிலும் கட்டைப்பட்டிருந்தே ததேர்வடைம் தபபான்றை 
கயிறுகள தமதல உளள புன்டனை மரத்த உச்சியில் ததேர்ச்சக்கரம் தபபான்றை ஒரு மர இரபாட்டினைத்தில் 
இடணக்கப்பட்டிருந்தேனை. இரபாட்டினைத்டதேச் சுற்றினைபால் வடல சுருட்டிக் வகபாண்டு தமதல எழும்பி 
விடும். இரபாட்டினைத்தக்குப் பக்கத்தில் மரத்தின் அடைர்த்தியில் யேபாதரபா உட்கபார்ந்த வகபாண்டிருப்பத 
தபபாலிருந்தேத. இரபாசசிம்மன் அந்தேக் கபாட்சிடயே தவடிக்டக பபார்த்தவிட்டுத் வதேற்குப் புறைமபாகத் திரும்பி 
நடைந்தேபான்.

திருப்பத்தில் கடரதயேபாரமபாக இன்வனைபாரு பபாயமரக் கப்பல் நின்று வகபாண்டிருப்பத அவன் பபார்டவயில் 
பட்டைத. அடதேப் பபார்த்தேதம் அவன் தவறுவிதேமபாகச் சந்ததேகப்பட்டைபான். வழி வதேரியேபாமல் சுற்றி 
வடளத்தத் தீடவ வலம் வந்த படழயேபடி தேங்கள கப்பல் நின்று வகபாண்டிருந்தே இடைத்தக்தக வந்த 
விட்தடைபாதமபா என்று மடலத்தேபான் அவன்.

ஆனைபால் அந்தேக் கப்பலின் பபாயமரத்த உச்சியில் பறைந்த வகபாண்டிருந்தே வகபாடி அவன் சந்ததேகத்டதேப் 
தபபாக்கியேத. புலியும் படனைமரமும் ஆகியே இலச்சிடனைகள வபபாறித்தே வகபாடி அத.

இரபாசசிம்மன் சிறித அருகில் வநருங்கி அந்தேக் கப்படலப் பபார்த்தேபான். 'அந்தேக் கப்பல் எப்தபபாத வந்தேத? 
ஏன் அப்படி ஒதக்குப்புறைமபானை இடைத்தில் நிற்கிறைத?' என்று சிந்தித்தேபான் அவன்.

"யேபார் ஐயேபா அத கடரயில் நிற்கிறைத?" என்று அதேட்டுகிறைபாற் தபபான்றை குரலில் தகட்டுக் வகபாண்தடை அந்தேக் 
கப்பலின் தமல் தேளத்திலிருந்த யேபாதரபா இரண்டு மூன்று தபர்கள இறைங்கி வந்தேபார்கள.

"நபான் ஒரு வழிப்தபபாக்கன், ஐயேபா! சும்மபா கப்படல தவடிக்டக பபார்த்தக் வகபாண்டு நின்தறைன்" என்று 
அவர்களுக்குப் பதில் வசபால்லிக் வகபாண்தடை இரபாசசிம்மன் அங்கிருந்த வமதவபாக நகர முயேன்றைபான். 
அந்தேக் கப்பலில் இருப்பத யேபாரபாக இருந்தேபாலும் அப்தபபாத அவர்கள பபார்டவயில் தேபான் படைக்கூடைபாத 
என்பத அவன் நிடனைவு. ஆனைபால் அவன் நிடனைத்தேபடி நடைக்கவில்டல. கப்பலிலிருந்த இறைங்கி 
வந்தேவர்கள அவன் நபாடலந்தேடி தூரம் நடைப்பதேற்குள அவடனை வநருங்கி விட்டைபார்கள.

இரபாசசிம்மன் நடடைடயே தவகமபாக்கிக் வகபாண்டு முந்திவிடை முயேன்றைபான். அவர்கள அவடனை முந்தே 
விடைவில்டல. "இந்தேபா, ஐயேபா! வகபாஞ்சம் நில்!"

அவன் நின்றைபான்! கப்பலிலிருந்த இறைங்கி வந்தே மூன்று தபர்களில் சற்றுப் பருமனைபானை 
ததேபாற்றைத்டதேயுடடையே ஒருவன் அருகில் வந்த இரபாசசிம்மனுடடையே முகத்டதே உற்றுப் பபார்த்தேபான். 
தேன்தனைபாடு வந்தே மற்றை இரண்டு தபர்கடளயும் பபார்த்த ஏததேபா ஒரு குறிப்புப் படைச் சிரித்தேபான். பின்பு 
இரபாசசிம்மடனைப் பபார்த்தக் தகட்டைபான். "ஐயேபா! நீங்கள யேபார்?"

இந்தேக் தகளவிடயேச் வசவியுற்றைதம் இரபாசசிம்மனுடடையே உளளுணர்வு விழித்தக் வகபாண்டைத. "நபான் 
யேபாவரன்றைபால்... நபான் நபான் தேபான்!"
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"அத வதேரிகிறைத! உங்கள வபயேர்?"

"எனைக்கு ஒரு வபயேர் இருப்பத உண்டமதேபான். ஆனைபால் அத உங்களுக்குத் வதேரியே தவண்டியே அவசியேம் 
என்னை?" இரபாசசிம்மனுடடையே குரலில் கடுடம இருந்தேடதே அவர்கள உணர்ந்தேனைர்.

கப்பலிலிருந்த இறைங்கி வந்தே மூன்று தபர்களும் அவனுடடையே வழிடயே மறித்தக் வகபாண்டு 
நிற்பவர்கடளப் தபபால் குறுக்தக நின்றைபார்கள. அவர்களில் ஒருவன் அவனுடடையே டகயிலிருந்தே அந்தே 
வலம்புரிச் சங்டகப் பபார்த்தவிட்டு, "இந்தேச் சங்கு உங்களுக்கு எங்தக கிடடைத்தேத?" என்று தகட்டைபான்.

அவர்கள ஏததேபா கபாரணத்தக்கபாகத் தேன்டனை வம்பு தபசி வழிமறிக்கிறைபார்கள என்பத இரபாசசிம்மனுக்குத் 
வதேளிவபாக விளங்கிவிட்டைத. யேபாரிடைமும் வசபால்லிக் வகபாளளபாமல் தேற்கபாப்பபாக உடடைவபாள கூடை இன்றிப் 
பழக்கமற்றை புதியே தீவில் தேனிதயே இரவில் உலபாவப் புறைப்பட்டை தேவறு அப்தபபாததேபான் அவன் மனைத்தில் 
உடறைத்தேத.

"நபான் தபபாக தவண்டும். என் வழிடயே விடுங்கள" என்று அவர்கடள விலக்கிக் வகபாண்டு முன்தனைபாக்கிப் 
புறைப்பட்டைபான் அவன். பின்னைபால் எக்கபாளமிட்டுச் சிரிக்கும் வவடிச் சிரிப்வபபாலி எழுந்தேத!

"வதேன்பபாண்டி நபாட்டு இளவரசடர இவ்வளவு சுலபமபாக தேப்பிப் தபபாகவிட்டு விடுகிறை தநபாக்கம் 
இல்டல."

எக்கபாளச் சிரிப்பும், இந்தே எச்சரிக்டகக் குரலும் இரபாசசிம்மன் கபாதகளில் நபாரபாசமபாய ஒலித்தேனை. அவன் 
ஓட்டைமும் நடடையுமபாக அவர்களிடைமிருந்த தேப்பும் தநபாக்கத்தடைன் விடரந்தேபான். திருப்பத்தில் திரும்பி 
இரும்புவடல விரித்திருந்தே அந்தேப் பளளத்டதே அவன் வநருங்கவும் அந்தே மூன்று ஆட்களும் அவடனைத் 
தரத்திக் வகபாண்டு தவகமபாக ஓடி வரவும் சரியேபாக இருந்தேத.

பயேத்தில் அதிர்ச்சியேடடைந்தே இரபாசசிம்மன் விழுந்தேடித்தக் வகபாண்டு ஓடினைபான். அடுத்தே கணம் 
அவனுடடையே உடைடல ஏததேபா ஒன்று தவகமபாகச் சுருட்டிக் 'கிறு கிறு'வவன்று தமதல தூக்கியேத. மர 
இரபாட்டினைம் தவகமபாகச் சுழலும் ஓடச வபரிதேபாக ஒலித்தேத.

ஓடி வந்தே அவசரத்தில் பளளத்தில் விரித்தக் கிடைந்தே இரும்புக் கம்பி வடலக்குள அகப்பட்டுக் 
வகபாண்தடைபாவமன்று விளங்கிக் வகபாளள அவனுக்குச் சிறித தநரம் பிடித்தேத. அடதே உணர்ந்த வகபாண்டை 
தபபாத அவனுடடையே உடைல் மிகவும் பத்திரமபாக ஒற்டறைப் படனை உயேரத்தக்கு தமதல புன்டனைமரக் கிடள 
வடர வவகு தவகமபாக இழுத்தக் வகபாண்டு தபபாகப்பட்டு விட்டைத.

கீதழ தரத்திக் வகபாண்டு வந்தேவர்கள அவடனைக் குறி டவத்த எறிந்தே கூர்டமயேபானை தவல் பக்கத்த 
மரத்தில் பபாயந்த ஆழப் பதிந்த வகபாண்டு அப்படிதயே நின்றைத. தரத்திக் வகபாண்டு வந்தேவர்களுக்கு என்னை
நடைந்தேத என்று அனுமபானிக்கக் கூடை தநரமில்டல. இரும்பு வடல கீதழ கிடைந்தேதம், மின்னைல் மின்னுகிறை 
தநரத்தக்குள இரபாசசிம்மடனை தமதல மர உச்சிக்குத் தூக்கிக் வகபாண்டு வசன்றைதம் அவர்களுக்குத் 
வதேரியேபாத. இரபாசசிம்மன் எப்படிதயேபா மபாயேமபாகத் தேங்களிடைமிருந்த தேப்பி விட்டைபாதனை என்று வியேந்த 
அவர்கள அந்தேப் பக்கத்திலிருந்தே தேபாழம் புதேர்கடளக் குடடைந்த வகபாண்டிருந்தேபார்கள.

அவர்கள அவடனைத் தேபாழம் புதேரில் ததேடிக் வகபாண்டிருந்தே அததே சமயேத்தில் புன்டனை மரத்தின் உச்சிக் 
கிடளயில் வடள குலுங்கும் அழகியே வபண் ஒருத்தியின் இரண்டு கரங்கள அவடனை வடலயிலிருந்த 
விடுவித்தக் வகபாண்டிருந்தேனை.

"ஐயேபா கவடலப்படைபாதீர்கள. எல்லபாம் நபான் இங்கிருந்த பபார்த்தக் வகபாண்டு தேபான் இருந்ததேன். 
அதிர்ஷ்டைவசமபாக நீங்கள வடலயின் குறுக்தக விழுந்த ஓடினீர்கள. இல்டலயேபானைபால் உங்கடள நபான் 
கபாப்பபாற்றியிருக்க முடியேபாத" என்றைபாள அந்தேப் வபண்.

மரக் கிடளயில் மங்கலபானை ஒளியில் அவள முகத்டதேப் பபார்த்தே இரபாசசிம்மன், "நீயேபா?" என்று வியேப்பு 
தமலிட்டுக் கூவினைபான். அவள தேன் சண்பக வமபாட்டுப் தபபான்றை விரல்களபால் அவன் வபாடயேப் 
வபபாத்தினைபாள. "இடரயேபாதீர்கள. கீதழ அந்தே தவட்டடை நபாயகள உங்கடளத் ததேடிக் வகபாண்டிருக்கின்றைனை" 
என்று வமல்ல அவன் கபாதேருதக கூறினைபாள அவள.

மரக்கிடளயில் உட்கபார்ந்த அவடனை வடல மூலம் தூக்கிக் கபாப்பபாற்றியே அந்தேப் வபண் தவறு 
யேபாருமில்டல. அன்று மபாடல அவனுக்குச் சங்கு விற்றை வபண் தேபான் அவள. இரவில் கடரக்கு வரும் 
முதேடலகடளப் பிடிப்பதேற்கபாக அப்படி வடல விரிப்பத வழக்கவமன்றும் அன்று அந்தே வடல 
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அவடனைக் கபாப்பபாற்றை உதேவியேதேற்கபாகத் தேபான் வபருடமப்படுவதேபாகவும் அந்தேப் வபண் அவனிடைம் 
கூறினைபாள.

"வபண்தண! உன் வபயேடர நபான் அறிந்த வகபாளளலபாதமபா?" என்று அவளுடடையே வடளக் கரங்கடளத் 
தேன் இரு டககளபாலும் பற்றிக் கண்களில் ஒற்றிக் வகபாண்டு நன்றி சுரக்கத் தேழுதேழுக்கும் குரலில் 
தகட்டைபான் இரபாசசிம்மன்.

வசந்தேபாமடரப் பூக்கள தபபான்றை அந்தேப் வபண்ணின் புறைங்டககடளத் வதேன்பபாண்டி நபாட்டு இளவரசன் 
சிந்தியே ஆனைந்தேக் கண்ணீர் தளிகள நடனைத்தேனை.

"என் வபயேர் மதிவதேனி" என்று தேடல குனிந்த நபாணத்ததேபாடு வசபான்னைபாள அந்தேப் வபண்.

"மதிவதினி! மபாடலயில் ஈரபாயிரம் வபபாற்கழஞ்சுகடள வபாங்கிக் வகபாண்டு இந்தே ஒரு வலம்புரிச் சங்டக 
எனைக்குக் வகபாடுத்தேபாய! இப்தபபாததேபா எத்தேடனை ஆயிரம் வபபாற் கழஞ்சுகள வகபாடுத்தேபாலும் ஈடைபாகபாதே என் 
உயிடரதயே எனைக்கு மீட்டுக் வகபாடுத்திருக்கிறைபாய!"

"ஐயேபா! வபபாற்கழஞ்சுகளுக்கபாகதவ எல்லபாக் கபாரியேங்கடளயும் மனிதேர்கள வசயத விடுவதில்டல. 
இதேயேத்தக்கபாக - மனிதேத் தேன்டமக்கபாகச் வசயத தீரதவண்டியே சில வசயேல்களும் உலகில் இருக்கின்றைனை!" 
மதிவதேனியின் குரலில் உருக்கம் நிடறைந்திருந்தேத.

அவர்கள புன்டனை மரத்தின் அடைர்ந்தே கிடளயிதலதயே அமர்ந்த வநடுதநரம் தபசிக் வகபாண்டிருந்தேபார்கள. 
கீதழ தேபாழம் புதேர்களில் ததேடிக் வகபாண்டிருந்தேவர்களும் ஏமபாற்றைத்ததேபாடு திரும்பிப் தபபாயவிட்டைபார்கள.

"ஐயேபா! இனி நபாம் கீதழ இறைங்கலபாம்" என்றைபாள மதிவதேனி. இரபாசசிம்மன் மிரண்டை பபார்டவயேபால் அவள 
முகத்டதேப் பபார்த்தேபான்.

மதிவதேனி அவனுடடையே பயேம் நிடறைந்தே பபார்டவடயேக் கண்டு சிரித்தேபாள.

அததே சமயேத்தில் மரத்தேடியில், "மதிவதேனீ!... மதிவதேனீ! எங்தக, எங்தகயிருக்கிறைபாய? மரக் கிடளயிதலதயே
உறைங்கிவிட்டைபாயேபா?" என்று கீதழ ஓர் ஆண் குரல் இடரந்த கூப்பிட்டைத.

----------
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1.33. மகபாமண்டைதலசுவரர்

இடடையேபாற்று மங்கலத்தில் வகபாளடள தபபானை வசயதிடயே அம்பலவன் தவளபான் வந்த கூறியே தபபாத 
எல்தலபாரும் அடதேக் தகட்டு அதிர்ச்சியேடடைந்தேபார்கள. ஆனைபால் இடடையேபாற்று மங்கலம் நம்பிதயேபா 
அதிர்ச்சிடயே விடை அதிகமபாக விழிப்பும், முன்வனைச்சரிக்டகயும் வபற்றைபார். தேபாம் வபபாறுப்பும், திறைடமயும், 
சூழ்ச்சியும் ஒருங்தக அடமந்தே ஒரு மகபாமண்டைதலசுவரர் தேபான் என்படதே அந்தே விநபாடியில் அவர் வசயதே 
கபாரியேத்தேபால் நிரூபித்த விட்டைபார்.

அம்பலவன் தவளபான் வசயதிடயேத் வதேரிவித்தே தபபாத அவர்கவளல்லபாம் எந்தே இடைத்தில் இருந்தேபார்கதளபா
அந்தே இடைத்தின் வவளிவபாயிற் கதேவுகடள உடைதனை அடடைத்த உட்புறைமபாகப் பூட்டிக் வகபாண்டு வருமபாறு 
நபாரபாயேணன் தசந்தேடனை அனுப்பினைபார் இடடையேபாற்று மங்கலம் நம்பி. அவருடடையே வசயேல் எல்லபாருக்கும் 
வியேப்டப அளித்தேத. சிலருக்கு அர்த்தேமற்றைதேபாகவும் பட்டைத? சிலருக்குப் பயேமபாகவும் இருந்தேத. 
நம்பியின் கட்டைடளப்படி உடைதனை கதேடவப் பூட்டிக் வகபாண்டு வந்த விட்டைபான் தசந்தேன். 
மகபாமண்டைதலசுவரர் என்னை வசபால்லப் தபபாகிறைபாதரபா என்று எல்லபாரும் அவருடடையே முகத்டதேதயே 
பபார்த்தேபார்கள. அந்தே முகத்திலும், கண்களிலும் ஆழம் கபாணமுடியேபாதே அடமதி வதேரிந்தேத.

மகபாரபாணி வபானைவன்மபாததேவி, தேளபதி வல்லபாளததேவன், நபாரபாயேணன் தசந்தேன், கரவந்தேபுரத்திலிருந்த 
வந்தே தூதேன், இடடையேபாற்று மங்கலத்தில் வகபாளடள தபபானை வசயதிடயேக் கூறை வந்தே அம்பலவன் தவளபான் 
முதேலியே முக்கியேமபானை ஆட்கதள அப்தபபாத அந்தே இடைத்தில் இருந்தேனைர். அவர்கள ஒவ்வவபாருவர் 
முகத்டதேயும் நின்று நிதேபானித்தத் தேனித் தேனிதயே ஏறிட்டுப் பபார்த்தேபார் இடடையேபாற்று மங்கலம் நம்பி. 
தமதலபாட்டைமபாகப் பபார்க்கின்றை சபாதேபாரணப் பபார்டவயேன்று அத! முகத்டதே, கண்கடள, அடவ இரண்டின் 
மூலமபாக உளளத்டதேப் பபார்க்கின்றை அழுத்தேமபானை பபார்டவ அத. மடழ வபயவதேற்கு முன் பூமியில் 
ஏற்படுகின்றை ஒருவடகப் புழுக்கம் தபபால் வபரியே தபச்சுகடள எதிர்பபார்த்த நிற்கும் சிறியே அடமதி 
அங்தக நிலவியேத. ஆனைபால், அந்தே அடமதியின் கபால எல்டல சில விநபாடிகள தேபான். அடதேக் கடலத்தக் 
வகபாண்டு மகபாமண்டைதலசுவரரின் கணீவரன்றை குரல் எழுந்தேத. "மகபாரபாணியின் முன்னிடலயில் 
இவர்களுக்வகல்லபாம், இவர்களுக்கு மட்டுவமன்னை? எனைக்கும், தேங்களுக்கும் கூடை எச்சரித்த அறிவுறுத்தே 
தவண்டியே முக்கியேமபானை வசயதி ஒன்று உண்டு."

இடதேச் வசபால்லிவிட்டு நம்பி சிறித நிறுத்திக் வகபாண்டு எல்தலபாருடடையே முகங்கடளயும் பபார்த்தேபார். பின்,
மீண்டும் வதேபாடைர்ந்தேபார். "ததேசத்டதேக் கபாப்பபாற்றுவதேற்கு முன்னைபால் இரகசியேங்கடளக் கபாப்பபாற்றுவதேற்கு 
நபாம் வதேரிந்த வகபாளள தவண்டும். நமக்குள ததேபால்விகள, பலவீனைங்கள இருக்கலபாம். ஆனைபால் அவற்டறை 
நம்முடடையே எதிரிகள அறிந்த வகபாளளும்படியேபாக விட்டு விடைக்கூடைபாத. இப்தபபாத நபான் தவண்டிக் 
வகபாளவவதேல்லபாம் இததேபான். இடடையேபாற்று மங்கலத்தில் அரசுரிடமப் வபபாருளகள களவு தபபானை வசயதி 
நம்டமத் தேவிர மற்றைவர் வசவிகளில் பரவவிடைபாமல் பபாதகபாக்கப்படை தவண்டும். கரவந்தேப்புரத்திலிருந்தே 
வந்தே வசயதியும் அப்படிதயே. களடவக் கண்டுபிடிக்கவும், படகவர் படடைவயேடுப்டபச் சமபாளிக்கவும் 
தவண்டியே ஏற்பபாடுகடள நபாம் வசயயே தவண்டும். ஆனைபால் நபாம் வசயயும் எல்லபா ஏற்பபாடுகளும் நமக்குள
இருக்க தவண்டும். இப்தபபாத நபாம் இருக்கும் இந்தேக் கட்டைடைத்தின் வபாயிற் கதேவுகடள நபான் அடடைக்கச் 
வசபால்லிவிட்தடைன். பிறைரிடைம் வசயதிடயேச் வசபால்லிவிடை மனைத்தில் ஏற்படும் ஆவடலதயேபா 
வபாயத்தடிப்டபதயேபா நபான் அடடைக்க முடியேபாத. நீங்கள எல்தலபாரும் வபபாறுப்புளளவர்களபாக நடைந்த 
வகபாளளுங்கள."

"மகபாமண்டைதலசுவரருடடையே இந்தே தவண்டுதகபாள நம்முடடையே நன்டமக்கபாகதவ என்படதே நீங்கள 
எல்தலபாரும் விளங்கிக் வகபாண்டிருப்பீர்கள. வயேதம், அனுபவமும் உளள அவர் கட்டைடளகடள என் 
கட்டைடளகளபாகதவ நிடனைத்தப் தபபாற்றை தவண்டியேத உங்கள கடைடம" என்று அடதேயேடுத்த மகபாரபாணி 
வபானைவன்மபாததேவியேபார் கூறினைபார். எல்தலபாரும் சிடல தபபால் அடைக்கமபாக நின்று வகபாண்டிருந்தேபார்கள. 
மகபாமண்டைதலசுவரடர எதிர்த்த மடைக்கி என்வனைன்னைதவபா குறுக்குக் தகளவிகவளல்லபாம் தகட்க 
தவண்டுவமன்று தடிதடித்தக் வகபாண்டிருந்தே தேளபதி வல்லபாளததேவனுக்குக் கூடை அப்தபபாத தபச நபா 
எழவில்டல.

எப்தபபாதம், எவர் முன்னிடலயிலும், சிரிப்பும் குறும்புமபாகத் தேன் தபச்சுகளபால் பபாதி - தேன் ததேபாற்றைத்தேபால்
பபாதி என்று நடகச்சுடவயேடலகடளக் கிளப்பிக் வகபாண்டிருக்கும் நபாரபாயேணன் தசந்தேன் இருக்குமிடைம் 
வதேரியேபாமல் நின்று வகபாண்டிருந்தேபான். எதிதர இருப்பவர்களின் வபாடயேயும், புலன் உணர்வுகடளயும் 
கட்டி விடுகிறை ஆற்றைல் உலகத்தில் மிகச் சிலருடடையே கண் பபார்டவக்தக உண்டு. அப்படிப்பட்டை 
கண்கடளப் வபற்றைவர்கள வபாயில் வீரவமபாழிகளும், டகயில் வபாளும் இல்லபாமதல கண்களபால் 
கபாரியேத்டதேச் சபாதித்தக் வகபாளவபார்கள. கண்கள என்றை ஒதர புலனுணர்வபால் மட்டுதம உலகத்டதே அளந்த
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எடடை தபபாட்டு நிறுத்திவிடும் மகபாசபாமர்த்தியேக்கபாரர்கள அவர்கள. அந்தேச் சபாமர்த்தியேத்தின் சபாயேல் 
வதேன்பபாண்டி நபாட்டு மகபாமண்டைதலசுவரரிடைம் இருந்தேத.

"நுண்ணியேம் என்பபார் அளக்கும்தகபால் கபாணுங்கபால்
கண்ணல்ல தில்டல பிறை."

என்று மகபாமண்டைதலசுவரடரப் தபபான்றைவர்கடள நிடனைத்தத்தேபான் திருவளளுவப் வபருந்தேடகயேபார் 
அழகபாகப் பபாடிடவத்தேபார் தபபாலும்.

மடழக்கபாலத்த மங்கியே நிலவு தபபால் மகபாரபாணி வபானைவன்மபாததேவியின் முகத்தில் கவடலகள ததேங்கி 
நின்றைனை. அந்தே முகத்தில் ஏற்கனைதவ நிரந்தேரமபாகத் ததேங்கிவிட்டை கவடல ஒன்று உண்டு. அத டகம்டமக் 
கவடல. கணவடனை இழந்தே கவடல. சுட்டுவிரலபால் கீறியே கறுப்புக்தகபாட்டடை தமலும் கட்டடை விரலபால் 
கீறிப் வபரிதேபாக்கினைபாற் தபபால் அந்தேப் படழயே கவடல புதியே கவடலகளபால் விரிவடடைந்திருந்தேத. ஏததேபா 
ஒரு தசபாகக் கனைவில் ஆழ்ந்திருப்பத தபபால் தமபாட்டுவடளடயே வவறித்தப் பபார்த்தக் வகபாண்டு 
வீற்றிருந்தே மகபாரபாணிடயேத் தேம் தபச்சுக் குரலபால் கவனைம் திரும்பும்படி வசயதேபார் இடடையேபாற்று மங்கலம் 
நம்பி.

"மகபாரபாணி! இத பலவடகயிலும் தசபாதேடனைகள நம்டமச் சூழ்கின்றை கபாலம். இந்தே நபாட்டின் 
நன்டமக்கும், பபாதகபாப்புக்கும் ஏற்றை எடதேயும் வசயகின்றை அதிகபாரங்கடள முன்தப நீங்கள எனைக்குக் 
வகபாடுத்திருக்கிறீர்கள. இப்தபபாதளள சூழ்நிடலயில் அவற்டறைப் பூரணமபாகப் பயேன்படுத்தே தவண்டியே 
சமயேம் என்டனை தநபாக்கி வந்திருக்கிறைத."

"மகபாமண்டைதலசுவரருக்கு எந்தே உரிடமடயேயும் எப்தபபாதம் நபான் மறுத்தேதில்டலதயே?" 
வபானைவன்மபாததேவியிடைமிருந்த சுருக்கபாமபாகவும் விநயேமபாகவும் மறுவமபாழி பிறைந்தேத.

"தேங்கள அன்புளளம் மறுப்பறியேபாதேவதேன்று நபான் அறிதவன். இருந்தேபாலும் நிடலடமடயேக் கூறிவிடை 
தவண்டியேத என் கடைடம." இந்தேச் வசபாற்கடளச் வசபால்லும் தபபாத புன்னைடக - அல்ல, புன்னைடக 
வசயவத தபபான்றை சபாயேல் மகபாமண்டைதலசுவரரின் முகத்தில் நிலவி நின்றைத.

மகரபாணி மறுபடியும் அவர் முகத்டதே நிமிர்ந்த பபார்த்தேபார். தேயேக்கத்ததேபாடு தகட்டைபார்: 
"மகபாமண்டைதலசுவரதர! இரபாசசிம்மடனை இடடையேபாற்று மங்கலத்திலிருந்த உடைதனை அடழத்த வர 
ஏற்பபாடு வசயவதேபாகக் கூறினீர்கதள...?"

வபானைவன்மபாததேவியின் இந்தேக் தகளவி அவடரச் சிறித அதிர்ச்சிக்குளளபாக்கியிருக்க தவண்டும். அவர் 
தேயேங்கினைபார். மிடுக்கு நிடறைந்தே அவருடடையே நிமிர்ந்தே பபார்டவயில் சற்தறை தசபார்வு நிழலபாடி மடறைந்தேத.

"மகபாரபாணி! நபான் அடதேப் பற்றித் தேங்களிடைம் தேனிடமயில் சிறித தநரம் தபச தவண்டும். புதிதேபாக வந்தே 
வசயதிகள சிறித குழப்பத்டதே உண்டைபாக்கிவிட்டைனை...!"

"இந்தேச் வசயதிகளுக்கும் நீங்கள இரபாசசிம்மடனை அடழத்த வருவதேற்கும் என்னை சம்பந்தேதமபா?"

"இப்தபபாத இந்தே இடைத்தில் இந்தேச் சூழலில் தேங்களிடைம் அடதேப் தபச இயேலபாதேவனைபாக இருக்கிதறைன். 
தேயேவு வசயத என்டனைப் வபபாறுத்தேருள தவண்டும். நபாம் தேனிடமயில் மட்டும் தேபான் தபச முடிந்தே வசயதி 
அத!"

மகபாரபாணி பதில் தபசவில்லல.

"தசந்தேபா! கதேவு மூடியிருக்க தவண்டியே அவசியேம் இனி தமல் இல்டல. கதேடவத் திறைந்தவிடு."

மகபாமண்டைதலசுவரரின் ஆடணப்படி மூடிப் பூட்டியே கதேவுகடளச் தசந்தேன் அவசர அவசரமபாகத் திறைந்த 
விட்டைபான்.

"மகபாரபாணி! இததேபா நம்டமச் சுற்றி நிற்கும் இவர்கள ஒவ்வவபாருவருக்கும் வபபாறுப்டபப் தபசி 
ஒப்படடைத்த அனுப்பிவிட்டு நபான் மறுபடியும் இங்தக வருகிதறைன். குமபார பபாண்டியேடரப் பற்றி 
அப்தபபாத நபாம் தபசலபாம்."

வபானைவன்மபாததேவி மகபாமண்டைதலசுவரருடடையே தபச்டசக் தகட்டுத் தேடலயேடசத்தேபார். உணர்ச்சியும், 

135



விருப்பமும், நம்பிக்டகயின் மலர்ச்சியும் இல்லபாதே வவற்றுத் தேடலயேடசப்பபாக அத இருந்தேத.

அங்கிருந்தேவர்களில் மகபாரபாணியேபாடரத் தேவிர மற்றைவர்கள பின் வதேபாடைர அரண்மடனையில் தேபாம் 
தேங்கியிருந்தே விருந்தினைர் மபாளிடகக்குப் புறைப்பட்டைபார் மகபாமண்டைதலசுவரர். தேயேங்கித் தேயேங்கிப் பின் 
வதேபாடைரும் ஆட்கதளபாடு அவர் அங்கிருந்த வவளிதயேறி நடைந்த வசன்றை கபாட்சி நிமிர்ந்தே பபார்டவயும் 
இரபாஜே கம்பீரமும் வபபாருந்தியே வயேதேபானை கிழட்டுச் சிங்கவமபான்று சில இளம் புலிகள பின் வதேபாடைர 
அவற்டறை எங்தகபா அடைக்கி அடழத்தச் வசல்லுவத தபபாலிருந்தேத.

அந்தேப்புரத்திலும், கன்னிமபாடைத்திலும் இருந்தே அரண்மடனைப் வபண்கள கூட்டைமபாகப் பலகணித் 
தவபாரங்களின் வழியேபாகவும், தமல்மபாடைங்களில் நின்று வகபாண்டும் இந்தேக் கபாட்சிடயே தவடிக்டக 
பபார்த்தேனைர். விடிந்தேதம் விடியேபாதேதமபாக மகபாமண்டைதலசுவரர், தேளபதி முதேலியே வபரியே வபரியே 
ஆட்கவளல்லபாம் அந்தேப்புரத்தக்குத் ததேடிவந்த அவசரமபாக மகபாரபாணிடயேச் சந்தித்தவிட்டுத் 
திரும்பதவண்டுவமன்றைபால் விஷயேம் ஏததேபா வபரியேதேபாகத்தேபான் இருக்க தவண்டும் என்று அவர்களுக்குத் 
ததேபான்றியேத. தேளபதியின் தேங்டக பகவதியும் அதேங்தகபாட்டைபாசிரியேரின் மகள விலபாசினியும் கூடை அந்தேக் 
கபாட்சிடயேப் பரபரப்புடைன் பபார்த்தேபார்கள.

இவர்களுக்கு ஏற்பட்டை பரபரப்டபப் தபபால் அல்லபாமல் முன்தப சில இரகசியேங்கள வதேரிந்திருந்தே 
கபாரணத்தேபால் வண்ணமகள புவனை தமபாகினிக்கு அதிகமபானை பரபரப்பும், பீதியும் ஏற்பட்டிருந்தேனை. 
தேடமயேன் அரண்மடனையிலிருந்த எங்தகயேபாவத வவளிதயேறிச் வசன்று விடுவதேற்குமுன் அவடனை 
ஒருமுடறை சந்திக்க தவண்டும் தபபால் இருந்தேத தேளபதியின் தேங்டக பகவதிக்கு.

இப்படியேபாக, அதிகபாடலயில் அந்தேப்புரத்தில் மகபாரபாணியின் தேனி மபாளிடகயில் நடைந்தே கூட்டைத்தில் 
என்னை தபச்சுகள நடைந்தேனை என்றை வசயதி எங்கும் பரவபாவிடினும், ஒரு பரபரப்பும் மர்மமபானை பீதியும் 
அரண்மடனையில் பரவிவிட்டிருந்தேனை. முக்கியேமபானைவர்கள, முக்கியேமில்லபாதேவர்கள, கபாவல் வீரர்கள, 
சபாதேபாரணப் வபண்கள எல்லபாரும் அரண்மடனைக்குள ஒருவருக்வகபாருவர் சந்தித்தக் வகபாளளும் தபபாத 
இடதேப் பற்றிதயே தபசிக் வகபாண்டைபார்கள. கபாதம் கபாதம் டவத்தேபாற் தபபால் வபாயகளும், கபாதகளும் இந்தேச் 
வசயதிடயேப் பரப்பி விட்டைனை.

எல்தலபாடரயும் அடழத்தக் வகபாண்டு விருந்த மபாளிடகக்குச் வசன்றை இடடையேபாற்று மங்கலம் நம்பி 
இரண்வடைபாரு நபாழிடகக்குப் பின் ஒவ்வவபாருவடரயும் ஓதரபார் கபாரியேத்தக்கபாக வவளிதயே அனுப்பினைபார். 
மகபாமண்டைதலசுவரருடடையே ஆடண வபற்று அந்தே மபாளிடகயிலிருந்த வவளிதயேறியே ஒவ்தவபார் 
முகத்திலும் ஒவ்வவபாரு விதேமபானை உணர்ச்சியின் சபாயேல் படிந்திருந்தேத. சிரிப்பு, சீற்றைம், கடைடம, பணிவு - 
இன்னும் அவர்கள அனுப்பப்பட்டை தநபாக்கங்களும், வசன்றை திடசகளும் தபபாலதவ அவர்களுடடையே 
வநஞ்சத்த எண்ணங்களும் ஒன்றுக்வகபான்று தவறுபட்டைனைவபாக இருந்தேனை.

மகபாமண்டைதலசுவரருடடையே கட்டைடளப்படி எல்தலபாரும் அவரவர்கள அனுப்பியே இடைத்தக்கு உடைதனை 
புறைப்பட்டு விட்டைனைர். ஆனைபால் தேளபதி வல்லபாளததேவன் மட்டும் உடைதனை புறைப்படைவில்டல. 
மகபாமண்டைதலசுவரர் தேன்டனை அனுப்பியே தவடல அவசரமபாயினும் அவசரமபாக அவன் கிளம்பவில்டல.
அந்தேப்புரத்திலிருந்தே தேன் தேங்டக பகவதிடயேயும், அரண்மடனையில் மடறைந்திருந்தே ஆபத்ததேவிகள 
தேடலவடனையும் அந்தேரங்கமபாகச் சந்தித்த ஏததேபா தபசியே பின்தப அவன் கிளம்பினைபான்.
---------------
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1.34. கனைவு கடலந்தேத

அன்டறைக்குப் வபபாழுத புலர்ந்தே தபபாத இடடையேபாற்று மங்கலம், இடடையேபாற்று மங்கலமபாக இல்டல. 
அந்தேத் தீவில் தசபாகமும், ஏமபாற்றைமும், ஏக்கமும் ஒன்று தசர்ந்த நிரம்பிவிட்டைத தபபால் ஒருவடக 
அடமதி பரவியிருந்தேத. மகபாமண்டைதலசுவரரின் மபாளிடக, சபாவு நடைந்த விட்டை வீடு தபபால் 
கடளயில்லபாமல் கபாட்சியேளித்தேத. டவகடறையில் அங்கு ஒலிக்கும் வழக்கமபானை இன்னிடசக் கருவிகளின் 
மங்கல ஒலி தகட்கவில்டல. மபாளிடகயிலுளள சிவன் தகபாவிலில் அடிகளமபார் ஊனும், உயிரும் உருகும் 
வண்ணம் பபாடும் திருப்பளளி எழுச்சிப் பபாடைல்களின் பூபபாளப் பண்வணபாலி தகட்கவில்டல. 
மபாளிடகடயேச் சுற்றியிருந்தே நந்தேவனைங்களில் பூத்திருந்தே பூக்கள யேபாரும் வகபாயவபாரின்றிக் கிடைந்தேனை.

வபண்களின் டகவடள ஒலி, பபாதேங்களின் சிலம்வபபாலி, கதேவுகடளத் திறைந்த மூடும் ஓடச, முரசுகளின் 
முழக்கம், சங்குகளின் ஒலி, கன்னி மபாடைத்தக் குமரி நங்டகயேரின் குதூகலமபானை கலகலப்பு - எதவும், 
எங்கும் இன்று அளவிடை முடியேபாதே தன்பத்தள அடைங்கி ஒடுங்கி முழுகி விட்டைத தபபாலிருந்தேத தீவு 
முழுவதம். கன்னி மபாடைத்த வபாசற்படியில் கன்னைத்தில் டகயூன்றித் தயேரதம உருவபாக வீற்றிருந்தேபாள 
குழல்வமபாழி. தூங்கி விழித்தே தசபார்வு கூடை இன்னும் மபாறைவில்டல அவள முகத்தில். தூக்கத்தில் 
கடலந்திருந்தே கரிகுழல் கபாததேபாரங்களிலும், முன் வநற்றியிலும் சுருண்டு வடளயேமிட்டிருந்தேத. உறைங்கி 
விழித்தே இளஞ்சிவப்புப் படிந்தே கண்களின் வசருகினைபாற் தபபான்றை ஒடுங்கியே பபார்டவயில் அலுப்பும் ஓர் 
அழகு மயேக்கத்டதே உண்டைபாக்கியேத. பகலின் ஒளி மருவி உறைவபாடியே அந்தித் தேபாமடர தபபால் தசபாகம் 
மருவித் தவண்டை அந்தே முகத்தில் இனைம் புரியேபாதே ஏக்கம் வதேரிந்தேத. அடதே விடை அதிகமபாக ஏமபாற்றைம் 
வதேரிந்தேத.

புறைத்தேபாயே நபாட்டு அரண்மடனையில் கூற்றைத் தேடலவர் கூட்டைத்தக்கபாகப் தபபாயிருந்தே தேன் தேந்டதேக்கு 
அம்பலவன் தவளபான் மூலமபாக நடைந்தே வசயதிடயேச் வசபால்லி அனுப்பிவிட்டு தமதல என்னை 
வசயவவதேன்று திடகத்த வீற்றிருந்தேபாள அவள. இதேயேம் எண்ணங்களின் சுடமகளபால் கனைத்தேத. இன்ப 
தன்ப உணர்ச்சிகவளல்லபாம் பபாழபாயப் தபபானை மனிதே இதேயேத்தக்குத்தேபான் உண்டு தபபாலிருக்கிறைத. அவள 
கண் பபார்டவக்கு முன்னைபால் தநற்டறைக்கு இருந்தேத தபபாலதவ இன்றும் பறைளியேபாறு கவடலயின்றி ஓடிக் 
வகபாண்டிருந்தேத. கடரதயேபாரத்தக் வகபான்டறை வகபாத்தக் வகபாத்தேபாகப் வபபான் பூத்திருந்தேத. மரக்கிடளயில் 
பறைடவகள மகிழ்ச்சிக் குரல் எழுப்பிக் வகபாண்டிருந்தேனை. 'தநற்றிரவு வகபாளடள தபபானைடதேப் பற்றி இடவ
சிறிதேபாவத வபபாருட்படுத்தினைவபா? சிறிதேபாவத கவடலப்பட்டைனைவபா?' - குழல்வமபாழி வநடு மூச்சு 
விட்டைபாள. 'உணரத் வதேரிந்தே உளளத்தக்குத் தேபான் தன்பவமல்லபாம்!' தேனைக்குள அவள முணுமுணுத்தக் 
வகபாண்டைபாள.

அவள இருந்தே நிடலடயேப் பபார்த்தே தபபாத அருகில் வநருங்கதவபா, ஆறுதேல் கூறைதவபா, தணிவின்றி 
அஞ்சினைபார்கள உடைனிருந்தே பணிப்வபண்கள.

சுந்தேர முடியும், வீரவபாளும், வபபாற்சிம்மபாசனைமும் வகபாளடள தபபானை தயேரத்தக்கு தமல் தேன்னுடடையே 
உளளம் வகபாளடள தபபானை தயேரம் வபரிதேபாக இருந்தேத அவளுக்கு. தறைவுக் தகபாளத்தில் மடறைந்த நின்றை 
அந்தே இளடமயின் சிரிக்கும் முகத்டதே, திரண்டை ததேபாளகடள, பரந்தே மபார்டப, உருவவளியில் ஒன்றைபாக்கி 
நிறுத்திக் கண்கடள மூடிக் வகபாண்டு பபார்க்க முயேன்றைபாள குழல்வமபாழி. கண்முன் இருப்பவடர விழித்தக்
வகபாண்டைபால் தேபான் பபார்க்க முடியும்! கண்முன் இல்லபாதேவடரதயேபா கண்கள மூடிக் வகபாண்டைபால்தேபாதனை 
பபார்க்க முடிகிறைத? புறைக்கண்ணபால் எதிரில் இருப்பவடரப் பபார்க்கும் தபபாத அகக்கண் மூடுகிறைத. 
அகக்கண்ணபால் எங்தகபா இருப்பவடர நிடனைவில் வகபாணர்ந்த பபார்க்க முயேலும் தபபாத புறைக்கண்கள 
தேபாதம மூடிக் வகபாளகின்றைனை. தியேபானைம் வசயயும் தபபாத தேன் தேந்டதே கண்கடள மூடிக் வகபாளளும் கபாட்சி 
குழல்வமபாழிக்கு நிடனைவு வந்தேத. தறைவியேபாக வந்தேவர் யேபார் என்று தேன் உளளத்தக்குப் புதிதேபாகத் வதேரிந்தே 
உண்டமதயேபாடு அவர் அழடகயும் இடணத்த எண்ணிப் பபார்த்தே தபபாத அவளுக்கும் ஏக்கம் ஏக்கமபாக 
வந்தேத. வசபாந்தேக்கபாரன் தேனைக்குச் வசபாந்தேமபானை வபபாருளகடள எடுத்தக் வகபாண்டு தபபானைடதேக் வகபாளடள 
என்று ஒப்புக் வகபாளள அவள மனைம் தேயேபாரபாயில்டல. வசபாந்தேமில்லபாதே அவள உளளத்டதேயும் புதிதேபாகச் 
வசபாந்தேமபாக்கிக் வகபாண்டு தபபானைடதேக் வகபாளடள என்று வசபால்லபாமல் தவறு எப்படிச் வசபால்வத? 
எப்படிக் குறிப்பிடுவத? தேன் தேந்டதே கூற்றைத் தேடலவர் கூட்டைத்தக்கபாக அரண்மடனைக்குப் புறைப்பட்டுப் 
தபபானைபின் தறைவிக்கும், தேனைக்கும் இடடைதயே நடைந்தே தபச்சுக்கடள - நிகழ்ச்சிகடளக் கூடியேவடர 
அவரிடைம் கூறைபாமல் மடறைத்த விடுவவதேன்று தீர்மபானித்தக் வகபாண்டிருந்தேபாள அவள. தறைவிக்கு 
மபாளிடகடயேச் சுற்றிக் கபாட்டியேத, அப்படிச் சுற்றிக் கபாட்டும் தபபாத அவடரப் பற்றித் தேபான் அறிந்தே ஒரு 
வபரியே உண்டம, அதேன் பின் அரசுரிடமப் வபபாருளகள டவத்திருந்தே அடறைக்கு அவடர அடழத்தச் 
வசன்றைத ஆகியே நிகழ்ச்சிகடளவயேல்லபாம் தேன் தேந்டதேயிடைம் கூறினைபால் அவர் தேன்டனைதயே தகபாபித்தக் 
வகபாளவபாதரபா என்றை அச்சம் உளளூர அவளுக்கு இருக்கத்தேபான் வசயதேத.
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'தறைவி இன்னைபாவரன்றை உண்டம தேனைக்கும் முன்தப தேன் தேந்டதேக்குத் வதேரியேபாமல் இருந்திருக்கபாத. அன்று 
விழிஞத்திலிருந்த அடழத்த வரும் தபபாததே அவருக்கு அத வதேரிந்த தேபான் இருக்கும். தவண்டுவமன்தறை 
என்னிடைம் அவர் அடதே மடறைத்திருக்கலபாம்!' - நிடனைக்க நிடனைக்க என்வனைன்னைதவபா வசயதேத, மனைம் 
குழம்பியேத குழல்வமபாழிக்கு.

ஒதர இடைத்தில் உட்கபார்ந்த வகபாண்டு, சிந்தேடனைடயேக் குழப்பிக் வகபாண்டிருந்தே அவளுக்குப் டபத்தியேம் 
பிடித்த விடும் தபபாலிருந்தேத. கவடலகளும், மனைக் குழப்பமும், அதிகமபாக உளள சமயேங்களில் 
பசுடமயேபானை தசபாடலகள, மலர்க்கூட்டைங்கள, நீர்ப்பிரவபாகங்கள இவற்டறைப் பபார்த்தேபால் சிறித நிம்மதி 
உண்டைபாகும். சிறு பருவத்திலிருந்ததே அப்படி ஒரு பழக்கம் அவளுக்கு. தேந்டதே எதேற்கபாவத அவடளக் 
கண்டித்தேபால், ததேபாழிகதளபாடு எந்தேக் கபாரணத்திலபாவத பிணக்கு ஏற்பட்டைபால், நந்தேவனைத்தக்தகபா, 
பறைளியேபாற்றைங் கடரக்தகபா தபபாயத் தேனியேபாக உட்கபார்ந்த விடுவபாள அவள. கண்ணுக்வகட்டியே தூரம் 
பசுடமடயே, நீர்ப்பரப்டப அல்லத மடலத்வதேபாடைடரப் பபார்த்தக் வகபாண்டு இருந்தேபால் அடவ மனைத்டதேப்
புதடமயேபாக்கி அனுப்பிவிடுகின்றைனை. பித்தப் பிடித்தேபாற் தபபால் கன்னிமபாடைத்த வபாசலில் அமர்ந்திருந்தே 
குழல்வமபாழி எழுந்திருந்த வவளிதயே நடைந்தேபாள. மபாளிடகடயே சுற்றியிருந்தே ததேபாட்டைங்களில், மலர் 
வனைங்களில், மண்டைபங்களில், ஆற்றைங்கடரயில், இன்னும் எங்வகங்தகபா தேன் மனை நிம்மதிடயேத் ததேடி 
உலபாவினைபாள அவள. அகத்தின் நிம்மதி புறைத்தில் கிடடைப்பதேற்குப் பதிலபாக ஒவ்தவபார் இடைமும் 
ஒவ்வவபாரு நிடனைடவ உண்டைபாக்கிக் வகபாண்டிருந்தேத.

வசந்தே மண்டைபம் கண்களில் வதேன்பட்டை தபபாத அவர் அங்தக தேங்கியிருந்தேத நிடனைவுக்கு வந்தேத. நீரபாழி 
மண்டைபத்தினைருதக அவள வசன்றை தபபாத அவர் அங்தக நீரபாடியேடதே நிடனைத்தேபாள. நந்தேவனைத்தில் 
நுடழந்த மலர்கடளப் பபார்த்தே தபபாத அவருடடையே வழிபபாட்டுக்கபாக மலர் வகபாயதேடதே நிடனைத்தக் 
வகபாண்டைபாள. வசந்தே மண்டைபத்த மலர்ச்தசபாடல வழிகளில் அவதரபாடு விடளயேபாட்டுத்தேனைமபாகப் தபசிக் 
வகபாண்டை தபச்சுக்கடளவயேல்லபாம் எண்ணினைபாள.

நண்பகலின் உச்சி வவயில் தமதலறிக் கபாயும் வடரயில் அப்படிதயே தேன் நிடனைவின்றித் திரிந்த 
வகபாண்டிருந்தேபாள அந்தேப் தபடதேப் வபண். இனிடமயேபானை, நல்ல கனைவு ஒன்டறைக் கண்டு வகபாண்டிருந்தே 
தபபாத யேபாதரபா முரட்டுத் தேனைமபாக அடித்தத் தேட்டி எழுப்பிக் கடலத்த விட்டைத தபபான்றிருந்தேத 
அவளுடடையே நிடல.

அதேற்கு தமல் பணிப்வபண்கள வந்த வற்புறுத்தி அடழத்தச் வசன்று நீரபாடைச் வசயதேனைர். உணவு 
வகபாளளச் வசயதேனைர். தேன் விருப்பமின்றி அவர்களுடடையே வற்புறுத்தேலுக்கபாக அவள நீரபாடினைபாள; 
உண்டைபாள. வீரர்களும் வமய கபாவற் பணிபுரிதவபாரும் அரசுரிடமப் வபபாருளகள களவு தபபாயவிட்டைனைதவ
என்று கலங்கிப் தபபாயச் வசயவதேறியேபாத திடகத்திருந்தேனைர். அவதளபா உளளம் களவு தபபாயவிட்டைததே 
என்று உன்மத்தேம் பிடித்தேவள தபபாலிருந்தேபாள.

நீண்டை பகல் தநரம் எப்படிதயேபா சிறித சிறிதேபாகக் கழிந்தேத. பபால் வபாயப் பிடறைப் பிளடளடயே இடுப்பில் 
எடுத்தக் வகபாண்டு பகல் என்னும் கணவடனைப் பறிவகபாடுத்தே தமற்றிடசப் வபண் புலம்பும் மபாடல 
தநரம் வந்தேத. இருள, ஒளிடயேச் சிறித சிறிதேபாக விழுங்கத் வதேபாடைங்கியிருந்தேத. முதேல் நபாளிரவு 
நடைந்தவிட்டை வகபாளடளயேபால் அரண்டு தபபாயிருந்தே கபாவல் வீரர்கள அன்றும் பயேந்த தபபாய ஏரபாளமபானை 
கபாவல் ஏற்பபாடுகடளச் வசயதிருந்தேபார்கள. மபாளிடகயின் எல்லபாப் பகுதிகளிலும் வசந்தே மண்டைபம் 
உட்படைச் சிறிதம் இருளின்றித் தீபங்கடள எரியே விட்டிருந்தேபார்கள. வபபாழுத விடிகிறைவடர அவற்டறை 
எவரும் அடணக்கக் கூடைபாவதேன்று முன் எச்சரிக்டக வசயயேப்பட்டிருந்தேத.

மபாளிடகயின் நபான்கு புறைமும் பறைளியேபாற்றைங்கடரடயே ஒட்டினைபாற் தபபால் சுற்றிலும் ஆயுதேபபாணிகளபாக 
வீரர்கள நிறுத்தி டவக்கப் பட்டைபார்கள. வழக்கமபானை மபாளிடகப் படைடகத் தேவிர புதியே படைகுகதளபா, 
ஆட்கதளபா அனுமதிக்கப்படைக் கூடைபாவதேன்று கடுடமயேபாக உத்தேரவிடைப் பட்டிருந்தேத.

களவு தபபானைபின் மறுநபாள வசயயேப்படும் அந்தேப் பபாதகபாப்பு ஏற்பபாடுகடளப் பபார்த்தே தபபாத 
குழல்வமபாழிக்குச் சிரிப்புத்தேபான் வந்தேத. கபாவலுக்கு ஆட்கள நிறுத்தி டவக்கப்படைபாதே இடைங்கள 
பறைளியேபாற்று நீர்ப்பரப்பும், கடரதமலிருந்தே உயேரமபானை மரங்களின் உச்சிகளும் தேபான். கடரதயேபாரமபாக 
இரண்டு மூன்று பபாக தூரத்தக்கு ஒருவரபாக நிறுத்தி டவக்கப்பட்டிருந்தே கபாவல் வீரர்கள 
வவளிச்சத்தக்கபாகப் பிடித்தக் வகபாண்டிருந்தே தீப்பந்தேங்கள தீடவச் சுற்றிக் கடர வநடுகக் கபார்த்திடகச் 
தசபாதி எடுத்தேத தபபால் தூரப் பபார்டவக்குத் ததேபான்றியேத. வீரர்கள ஒருவருக்வகபாருவர் எச்சரிக்டக வசயத 
வகபாளளுகிறை பபாரபாக் குரதலபாடச இரவின் அடமதியில் அடல அடலயேபாகப் பரவி எதிவரபாலித்தேத.

உறைக்கம் வரபாதே குழல்வமபாழி கன்னிமபாடைத்த முகப்பில் அமர்ந்த இவற்டறைவயேல்லபாம் பபார்த்தக் 
வகபாண்டிருந்தேபாள. கபாடல அரும்பி பகவலல்லபாம் நிடனைவபாகி மபாடல மலர்ந்தே தநபாய அவள தயிடலக் 
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வகடுத்த உட்கபாரச் வசயதிருந்தேத. உட்கபார்ந்திருந்தேதம் வீண் தபபாகவில்டல. சற்று தநரத்தக்வகல்லபாம் 
ஒரு பணிப்வபண் ஓடி வந்த "நபாரபாயேணன் தசந்தேனும், அம்பலவன் தவளபானும் தேங்கடளப் 
பபார்ப்பதேற்கபாக அரண்மடனையிலிருந்த வந்திருக்கிறைபார்கள" என்று கூறினைபாள.

"எப்தபபாத வந்தேபார்கள?" என்று வியேப்புடைன் அந்தேப் வபண்டணக் தகட்டைபாள குழல்வமபாழி.

"இப்தபபாததேபான் படைகிலிருந்த இறைங்கி வந்த வகபாண்டிருக்கிறைபார்கள. தேங்கடள அவசரமபாகச் சந்திக்க 
தவண்டுமபாம்."

"இப்தபபாத எங்தக இருக்கிறைபார்கள?"

"மபாளிடகயின் கீழ்ப்பகுதியில் வமயக்கபாவல் வீரர்களிடைம் ஏததேபா தபசிக் வகபாண்டு நிற்கிறைபார்கள."

"அங்தகதயே இருக்கச் வசபால்! இததேபா நபாதனை வருகிதறைன்."

பணிப்வபண் இடதேப் தபபாயச் வசபால்வதேற்குக் கீதழ இறைங்கிச் வசன்றைபாள. சில விநபாடிகளில் 
குழல்வமபாழியும் கீதழ இறைங்கிச் வசன்றைபாள.

பபாதி இறைங்கிச் வசன்று வகபாண்டிருக்கும் தபபாததே நபாரபாயேணன் தசந்தேன் யேபாரிடைதமபா இடரந்த தபசிக் 
வகபாண்டிருப்பத அடரகுடறையேபாக அவள கபாதில் விழுந்தேத.

"யேபாடரச் வசபால்லி என்னை ஐயேபா குற்றைம்? மகபாமண்டைதலசுவரரின் புதேல்விக்கு அவர் அதிகமபாகச் வசல்லம் 
வகபாடுத்த வகடுத்த விட்டைதேபால் வந்தே விடனைதேபான் இவ்வளவும்" - தசந்தேனுடடையே இந்தேச் வசபாற்கடளக் 
தகட்டு நடைந்த வகபாண்டிருந்தேவள அப்படிதயே திடகத்தப் தபபாய நின்றைபாள.
--------
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1.35. வநஞ்சவமனும் கடைல் நிடறையே...

கிதழ மணற் பரப்பிலிருந்த மதிவதேனியின் வபயேடரச் வசபால்லி யேபாதரபா அடழக்கும் குரடலக் தகட்டு 
முகத்தில் கலவரம் ததேபான்றை அவடளப் பபார்த்தேபான் குமபாரபபாண்டியேன். 'இரவு தநரத்தில் கடைதலபாரத்தத் 
தேனிடமயில் உயேரமபானை மரக்கிடளயின் தமல் அப்படி ஓர் அழகியே வபண்தணபாடு நிற்கும் இடளஞடனை 
மூன்றைபாவத மனிதேன் பபார்த்தேபால் எவ்வளவு தேவறைபாகக் கற்படனை வசயத வகபாளள முடியும்?' இடதே 
நிடனைக்கும் தபபாத ஒரு தன்பத்திலிருந்த நீங்கி இன்வனைபாரு தன்பத்தில் சிக்கிக் வகபாண்டுவிட்டைத 
தபபான்றை உணர்ச்சி அவனுக்கு ஏற்பட்டைத. அவன் அஞ்சினைபான். அந்தே அச்சம் அவனுடடையே முகத்தில், 
பபார்டவயில், தபச்சில் வவளிப்பட்டுத் வதேரிந்தேத.

"மதிவதேனி! கீதழயிருந்த யேபாதரபா உன்டனைக் கூப்பிடுகிறைபார்கதள?"

"தவறு யேபாருமில்டல. என் தேந்டதே தேபான். தநரமபாயிற்தறை என்று என்டனைத் ததேடிக் வகபாண்டு 
வந்திருக்கிறைபார்."

"ஐதயேபா! இந்தே நிடலயில் உன்தனைபாடு என்டனை இங்தக பபார்த்தேபால் என்னை நிடனைத்தக் வகபாளவபார்?"

அவனுடடையே தகளவியின் உட்வபபாருள விளங்கபாதேவள தபபால் அவன் முகத்டதேச் சபாதேபாரணமபாகப் 
பபார்த்தேபாள அவள. பின்பு வமல்லச் சிரித்தேபாள. சிறித சிறிதேபாகச் வசந்நிறை மலர் தபபால் நடு இதேழில் மலர்ந்தே 
அந்தேச் சிரிப்பு இதேழ் முடியும் இடைத்தில் வலத கன்னைத்தில் ஒரு சிறு குழியேபாகத் ததேங்கி மடறைந்தேத. அவள
சிரிக்கும் தபபாவதேல்லபாம் வதேன்படும் அந்தே நளினைச் சுழிப்பு சிரிப்பின் இங்கிதேங்கடளவயேல்லபாம் 
வமபாத்தேமபாக ஒன்று தசர்த்தக் கபாட்டும் இறுதி முத்திடரயேபாக அடமந்தேத. எதிதர நின்று கபாண்பவரின் 
எண்ணங்கடளத் ததேக்கிச் சிடறைப்பிடிக்கும் அந்தே இங்கிதேச் சிரிப்பில் சற்தறை கிறைங்கி நின்றைபான் 
இரபாசசிம்மன்.

அப்தபபாத இரண்டைபாவத முடறையேபாகக் கீதழயிருந்த அவள தேந்டதே அவடள இடரந்த கூப்பிடும் ஒலி 
எழுந்தேத.

"மதிவதேனீ! தபசபாமல் நீ மட்டும் கீதழ இறைங்கிப் தபபாயவிடு. நபான் இப்படிதயே மரக்கிடளயில் ஒளிந்த 
வகபாண்டு விடுகிதறைன்."

அவனுடடையே குரலில் இருந்தே நடுக்கத்டதேயும், பதேற்றைத்டதேயும் உணர்ந்த அவள மீண்டும் புன்முறுவல் 
பூத்தேபாள. அவனுக்தகபா இடரந்த தபசதவ நபா எழவில்டல. அவன் பயேந்தேபான்.

"ஏன் தேபான் இப்படிப் பயேப்படுகிறீர்கதளபா நீங்கள? மரியேபாடதேயேபாக என்தனைபாடு கீதழ இறைங்கி 
வரப்தபபாகிறீர்களபா? அல்லத நபான் கீதழ இறைங்கிப் தபபாய 'மரத்தில் ஒரு திருடைன் ஒளிந்த 
வகபாண்டிருக்கிறைபான்' என்று என் தேந்டதேயிடைம் வசபால்லட்டுமபா?"

"ஐதயேபா தவண்டைபாம் வபண்தண! நபாதனை வந்த விடுகிதறைன்."

முதேலில் மரக்கிடளயிலிருந்த கீதழ இறைங்கிக் கபால் டவத்தக் வகபாண்டு டகடயே நீட்டிக் 
குமபாரபபாண்டியேடனை இறைக்கி விட்டைபாள அவள.

மரத்திலிருந்த முன்பின் அறிமுகமில்லபாதே இடளஞன் ஒருவதனைபாடு தேம் வபண் இறைங்குவடதேக் கண்டு 
ஒன்றும் விளங்கபாமல் திடகப்பும் சிறித சினைமும் அடடைந்தேபார் கீதழ நின்று வகபாண்டிருந்தே மதிவதேனியின் 
தேந்டதே.

"அப்பபா! இவர் தேபான் நமத வலம்புரிச் சங்டக விடலக்கு வபாங்கியேவர்" என்று அவடனை இழுத்தக் 
வகபாண்டு தபபாயத் தேன் தேந்டதேக்கு அறிமுகம் வசயத டவத்தேபாள. சிறு குழந்டதே வீட்டில் 
வபரியேவர்களுக்குத் வதேரியேபாமல் கண்வடைடுத்தே விடளயேபாட்டுப் வபபாம்டமடயே அடைக்க முடியேபாதே ஆடசத் 
தடிப்தபபாடு வபரியேவர்களிடைம் வகபாண்டு தபபாயக் கபாட்டுவத தபபான்றை மகிழ்ச்சித் தளளல் 
மதிவதேனியிடைம் இருந்தேத. முதேடலக்கு வடல விரித்தக் வகபாண்டு மரத்தின் தமல் கபாத்திருந்தேத, 
அப்தபபாத அவன் எவரபாதலபா தரத்தேப்பட்டு வடலயின் குறுக்தக ஓடி வந்தேத, அவடனைக் 
கபாப்பபாற்றுவதேற்கபாகத் தேபான் வடலடயேத் தூக்கியேத ஆகியே எல்லபா நிகழ்ச்சிகடளயும் ஒதர மூச்சில் தேன் 
தேந்டதேயிடைம் வசபால்லிவிட்டைபாள அவள.
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விவரங்கடளக் தகட்டுத் வதேரிந்த வகபாண்டை பின்புதேபான் அந்தே மனிதேருடடையே முகத்தில் மலர்ச்சிடயேக் 
கபாண முடிந்தேத.

"விடலமதிப்பற்றை இந்தேச் சங்டக வபாங்குவதேற்கு யேபார் வரப் தபபாகிறைபார்கள என்று வநடுநபாட்கள 
கபாத்திருந்ததேபாம். இத்தேடனை நபாட்களுக்குப் பிறைகு நீங்கள அந்தேப் பபாக்கியேத்டதே அடடைந்திருக்கிறீர்கள" 
என்று வசபால்லிக் வகபாண்தடை குமபாரபபாண்டியேனின் டகயிலிருந்தே சங்டக வபாங்கி தமலும் கீழும் திருப்பிப்
பபார்த்தேபார். பின்பு அந்தேச் சங்டக டவத்திருப்பவருக்கு அதேனைபால் என்வனைன்னை நன்டமகள ஏற்படும் 
என்படதே விவரித்தவிட்டு அடதே அவனிடைம் திருப்பிக் வகபாடுத்த விட்டைபார்.

கணக்குப் பபாரபாமல் வபபாற்கழஞ்சுகடள அளளிக் வகபாடுத்த வலம்புரிச் சங்டக விடலக்கு வபாங்கியே 
அவன் எந்தே நபாட்டடைச் தசர்ந்தேவன், எந்தே நகரத்தில் வசிப்பவன், என்னை வபயேரினைன் என்படதேவயேல்லபாம் 
அறிந்த வகபாளவதில் அதிக ஆர்வம் கபாட்டினைபார் மதிவதேனியின் அருடமத் தேந்டதே.

'கபாவிரிப்பூம்பட்டினைத்தில் ஏததேபா ஒரு வபரியே வபபான் வணிகரின் புதேல்வன்' என்று அவர் நம்பும் 
விதேத்தில் வபபாய வசபால்லித் தேப்பித்தக் வகபாண்டைபான் குமபாரபபாண்டியேன். தமலும் வதேபாடைர்ந்த அவர் 
தகட்டை தகளவிகளுக்கு ஒவ்வவபாரு வபபாயயேபாக மனைத்தக்குள உருவபாக்கித் தேடுமபாற்றைமின்றி 
வவளியிட்டுக் வகபாண்டிருந்தேபான் அவன். பழகிவிட்டைபால் வபபாயடயேக் கூடை அழகபாகச் வசபால்ல முடிகிறைத. 
மபாவபரும் கற்படனைக் கபாவியேங்கடளப் படடைத்தே மகபா கவிகதள அந்தே தவடலடயேத் திறைம்படைச் 
வசயதிருக்கும் தபபாத வதேன்பபாண்டித் தேமிழ் இளவரசனைபால் மட்டும் முடியேபாமல் தபபாயவிடுமபா?

"திருட்டுப் பயேதம இல்லபாதே இந்தேத் தீவில் உங்கடள யேபார், எதேற்கபாகத் தரத்திக் வகபாண்டு வந்தேபார்கள? 
அவர்களபால் உங்களுக்கு எத்தேடகயே தன்பம் தநர இருந்தேத?" என்று மதிவதேனியின் தேந்டதே அவடனைக் 
தகட்டை தபபாத, "தீவின் கடரதயேபாரமபாகப் தபபாயக் வகபாண்டிருந்ததேன். என் டகயிலிருந்தே இந்தேச் சங்டகப் 
பறிப்பதேற்கபாகதவபா என்னைதவபா, யேபாதரபா சிலர் என்டனைத் தரத்திக் வகபாண்டு வந்தேபார்கள. உங்கள வபண் 
மட்டும் என்டனைக் கபாப்பபாற்றியிரபா விட்டைபால் நபான் அவர்களிடைம் சிக்கிக் வகபாளள தநர்ந்திருக்கும். 
உங்கள வபண் மதிவதேனிக்கும் நபான் மிகவும் நன்றி வசலுத்தேக் கடைடமப்பட்டிருக்கிதறைன்" என்று 
அவரிடைம் கூறினைபான் அவன். அப்தபபாத அவன் கண்களின் கடடைதயேபாரத்தில் மிதேந்தே களளக் குறும்புப் 
பபார்டவ அவள தமல் வசன்றைத. அந்தேப் பபார்டவயின் விடளவபாக அவள பூத்தே புன்னைடக படைர்ந்த இதேழ்க்
தகபாடியில் சுழித்த மடறைந்தேத.

"ஐயேபா! வபரியேவதர! உங்கள வபண் தணிவு மிகுந்தேவள" என்று அவடளயும் அருகில் டவத்தக் 
வகபாண்தடை அவரிடைம் பிரமபாதேமபாகப் புகழத் வதேபாடைங்கினைபான் குமபாரபபாண்டியேன்.

"சிறு வயேதிலிருந்ததே தேபாயில்லபாமல் வளர்ந்தேவள. இன்னும் விடளயேபாட்டுப் புத்தி தபபாகவில்டல. 
தடுக்குத்தேனைம் அதிகமபாக இருக்கிறைத. நிடனைவு வதேரிந்த வபபாறுப்பு வர தவண்டுதம என்று தேபான் எனைக்கு 
இடடைவிடைபாதே கவடல."

வபரியேவர் அவனிடைம் குடறைபட்டுக் வகபாண்டைபார். தபசிக் வகபாண்தடை மூவரும் அங்கிருந்த நடைந்தேபார்கள.

தேன் தேந்டதேக்குப் பக்கத்தில் தளளிக் குதித்த நடைந்த வந்தே அவள, தேபாய மபானுக்குப் பக்கத்தில் வரும் 
குட்டி மபான் தபபால் ததேபான்றினைபாள.

"அப்பபா, முதேடலக்கபாக வடல விரித்தக் கபாத்திருந்தேத தேபான் மீதேம். ஒரு முதேடல கூடை வரவில்டல. இந்தே 
மனிதேர் வடலயில் விழுந்த தநரத்டதே வீணபாக்கியிரபாவிட்டைபால் ஒரு முதேடலயேபாவத தேப்பித் தேவறி 
வந்திருக்கும்." தபசபாமல் நடைந்த வகபாண்டிருந்தே அவடனைப் தபச டவக்க நிடனைத்தே மதிவதேனி தேன் 
வசபாற்களபால் வம்புக்கு இழுத்தேபாள.

"தேபான் வசயதே குற்றைத்தக்கு பிறைர் தமல் பழி சுமத்தவத தேபான் வசம்பவழத் தீவின் நடடைமுடறை வழக்கதமபா?
தேடலவதேறிக்க ஓடிக் வகபாண்டிருந்தேவடனை வடலக்குள இழுத்தச் சுருக்கி தமதல தூக்கியேத அல்லபாமல் 
என் தமல் பழி கூறைவும் வசயகிறைபாதயே?"

"அதடை அப்பபா! ஒரு வபார்த்டதே வசபால்வதேற்குள இவருக்கு எவ்வளவு தகபாபம் வருகிறைத பபாருங்கள 
அப்பபா!"

"தபபாதம்! விடளயேபாட்டுத்தேனைமபாக எடதேயேபாவத தபசிக் குறும்பு வசயவததே உனைக்கு வழக்கமபாகப் 
தபபாயிற்று."
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தேந்டதேயின் வபார்த்டதேகளிலிருந்தே கண்டிப்பின் கடுடம அவள தபச்சுக்கு அடணயிட்டைத. மூவரும் 
தபசபாமல் கடரதயேபாரமபாகதவ நடைந்தேபார்கள.

"நீங்கள எந்தே இடைத்தக்குப் தபபாக தவண்டும்? உங்களுக்கு வழி வதேரியேபாவிட்டைபால் நபாங்கள உடைன் வந்த 
கபாண்பித்தவிட்டுப் பின்பு வீடு வசல்தவபாம்" என்றைபார் வபரியேவர்.

"தவண்டைபாம் நபாதனை தபபாயக் வகபாளதவன். அததேபா கடைதலபாரத்தில் நிற்கிறைததே ஒரு கப்பல், அதேற்கு அருகில்
கடரயில் எங்கள கூடைபாரம்" என்று கூறிவிட்டு இருவரிடைமும் விடடைவபற்றுக் வகபாண்டு புறைப்படைத் 
தேயேபாரபானைபான் குமபாரபபாண்டியேன். கடடைசியேபாக அந்தேப் வபண்ணின் முகத்டதே ஒரு முடறை கபாணும் 
அவபாதவபாடு அவன் கண்கள திரும்பியே தபபாத அவள கண்கள அதேற்கபாகதவ கபாத்திருப்பத தபபால் 
அவடனைப் பருகிக் வகபாண்டிருந்தேனை. "இங்கிருந்த என்டறைக்கு உங்கள கப்பல் புறைப்படுகிறைத?" என்று 
வபரியேவர் தகட்டைபார்.

"நபாடள டவகடறையில் நபாங்கள புறைப்படுகிதறைபாம்."

"மறைந்த விடைபாதீர்கள. எத்தேடனைதயேபா எண்ணங்களுக்கு நடுதவ எங்கடளயும் நிடனைவு டவத்தக் 
வகபாளளுங்கள. திரும்பும் தபபாத உங்கள கப்பல் இந்தேப் பபாடதேயேபாக வந்தேபால் உங்கடள மீண்டும் 
சந்திக்கும் வபாயப்டப எங்களுக்கு அளியுங்கள" - வபரியேவர் தேழுதேழுக்கும் குரலில் தவண்டிக் 
வகபாண்டைபார்.

"உங்கடள நிடனைப்பதேற்கபாக நபான் அதிகம் தன்பப்படை தவண்டியேததேயில்டல, வபரியேவதர! இந்தேச் சங்கு 
என் டகயில் இருக்கிறை வடரயில் உங்கடளயும் உங்கள வபண்டணயும் நபான் நிடனைக்கபாமல் இருக்க 
முடியேபாத. இடதேக் கபாணும் தபபாத, தீண்டும் தபபாத, ஒலிக்கும் தபபாத உங்கடள நிடனைத்த மகிழ்தவன்."

"அததேபான் எங்களுக்குப் வபருடம! தபபாய வபாருங்கள. வணக்கம்." வபரியேவரும், மதிவதேனியும் டககூப்பி
வணங்கி விடடை வகபாடுத்தேனைர். நீண்டை வசம்டமயேபானை தேபாமடரப் பூக்கள இரண்டு அளவபாக, அழகபாக 
ஒன்றுபட்டுக் குவிந்தேத தபபால் குவிந்தே மதிவதேனியின் கூப்பியே கரங்கடள, அவற்றின் கபாட்சிடயே 
அப்படிதயே தேன் நிடனைவில் பதித்தக் வகபாண்டு திரும்பி நடைந்தேபான் குமபாரபபாண்டியேன். தபபாகும் தபபாத 
டகயிலிருந்தே சங்டக மபார்தபபாடு அடணத்தக் வகபாண்டைபான். அவன் மனைத்தில் என்னை நிடனைத்தக் 
வகபாண்டு அடதேச் வசயதேபாதனைபா? இரண்டு வழிகளிலும் வசன்றை நபான்கு கண்கள சிறித வதேபாடலவு 
வசல்வதேற்குள எத்தேடனை முடறைகள திரும்பிப் பபார்த்தக் வகபாண்டைனை என்று கணக்கிட்டுச் வசபால்ல 
இயேலபாத.

குமபாரபபாண்டியேனுக்கும், மதிவதேனிக்கும் தேடரயில் நடைப்பதேபாகதவ நிடனைவில்டல. வபானில் நிலவில் 
மிதேப்பத தபபால் ஒரு பூரிப்பு. அவர்களின் கண்கள சந்தித்தக் வகபாண்டை அந்தேச் சில விநபாடிகள என்றுதம 
நிடலக்கும் விநபாடிகள; மகபாகவிகடளப் பபாடைடவக்கும் விநபாடிகள அடவ.

எதிதர சக்கதசனைபாபதி ததேடிக் வகபாண்டு வந்திருக்கபா விட்டைபால் குமபாரபபாண்டியேனுக்குச் சுயே நிடனைவு வர 
இன்னும் எவ்வளவு தநரமபாகியிருக்குவமன்று வசபால்ல முடியேபாத.

"இளவரதச! நீங்கள நபாடளக் கபாடலயில் பயேணம் வசயயே தவண்டியேடதே மறைந்த இப்படிச் சுற்றிக் 
வகபாண்டிருந்தேபால் உடைல் என்னை ஆகும்? தபபாகும் தபபாத வசபால்லிக் வகபாளளபாமல் தவறு தபபாய 
விட்டீர்கள. இரவில் தநரங்வகட்டை தநரத்தில் நபான் எங்தக வந்த உங்கடளத் ததேடுதவன்?"

"கடைல் ஓரமபாகச் சிறித வதேபாடலவு உலபாவி விட்டு வந்ததேன். பகலில் உறைங்கி விட்டைதேபால் எனைக்கு உறைக்கம் 
வரவில்டல."

தபபானை இடைத்தில் நடைந்தே நிகழ்ச்சிடயே அவன் சக்கதசனைபாபதியிடைம் கூறைவில்டல. இருவரும் கூடைபாரத்தில் 
தபபாயப் படுத்தக் வகபாண்டைபார்கள.

இரவு தநரங்கழித்தப் படுத்தக் வகபாண்டைதேனைபால் கபாடலயில் விடிந்தே தபபாத வபபாழுத வழக்கத்டதே விடை 
விடரவபாகதவ புலர்ந்த விட்டைத தபபாலிருந்தேத. சக்கதசனைபாபதி விடரவபாகதவ பயேண 
ஏற்பபாடுகடளவயேல்லபாம் முழுடமயேபாகச் வசயத டவத்திருந்தேபார். வபபாழுத புலர்ந்தம், புலரபாமலும் 
மங்கலமபாக இருந்தே தநரத்தில் அவர்களுடடையே கப்பல் புறைப்பட்டைத. கபாடல தநரத்தின் மணத்ததேபாடு 
கூடியே ஒரு வடகக் குளிர்க்கபாற்று வசம்பவழத் தீவின் உயிர்க் குலத்டதேக் வகபாஞ்சம் வகபாஞ்சமபாக 
எழுப்பிக் வகபாண்டிருக்கும் சமயேத்தில் அவர்கள அங்கிருந்த கிளம்பி விட்டைபார்கள. குமபாரபபாண்டியேனும் 
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சக்கதசனைபாபதியும் கப்பலின் தமல் தேளத்தத் திறைந்தே வவளியில் நின்று வகபாண்டிருந்தேபார்கள. தமதல 
டவகடறையின் வபானைவவளி வவண்ணீலப்பட்டு விரிப்டபப் தபபால் படைர்ந்த கிடைந்தேத. அந்தே வவண்ணீலத்
தணியின் கீதழ அடிதயேபாரத்த வநருப்பு நிறைத்தில் சிவப்புச் சரிடக மினுமினுப்பத தபபால் சூரியேன் 
உதேயேமபாகியேத.

இளவரசன் இரபாசசிம்மனின் டகயிலிருந்தே வபபான்னிறை வலம்புரிச் சங்கு அடிவபானைத்த ஒளிடயே வபாங்கி 
உமிழ்ந்த வண்ணம் கபாட்டியேத. ஆட்டைமின்றி வமல்ல நகர்ந்த வகபாண்டிருக்கும் கப்பலின் தேளத்தில் 
நின்று வகபாண்டு அந்தே அழடகச் சுடவப்பதேற்கு ஆடசயேபாக இருந்தேத அவனுக்கு.

அந்தேச் சங்குதேபான் அவன் மனைதக்கு எவ்வளவு நிடனைவுகடளக் வகபாடுத்த உதேவுகிறைத? அதேன் நிறைத்டதே 
மட்டும் பிரித்த நிடனைத்தேபால் அவனுக்கு மதிவதேனியின் நிறைம் நிடனைவுக்கு வருகிறைத. அதில் பதிந்தளள 
முத்தகள அவள சிரிப்பு. பவழங்கள அவள இதேழ்கள. சங்கு வடளந்த திருகும் இடைத்திலுளள சுழிப்பு 
அவள சிரிக்கும் தபபாத கன்னைத்தில் விழும் சுழிப்பு. அதேன் கூம்பியே ததேபாற்றைம் அவள டககள வசலுத்தியே 
வணக்கம். அந்தேச் சங்டக ஏந்தி நிற்கும் அவன் உளளங்டககளுக்கு அவடளதயே ஏந்திக் 
வகபாண்டிருப்பதேபாக ஓர் இனியே பிரடம.

கடரயிலிருந்த யேபாதரபா டகதேட்டிக் கூப்பிடும் ஒலி மங்கலபாகக் தகட்டைத. சங்டக ஏக்கத்ததேபாடு பபார்த்தக் 
வகபாண்டிருந்தே இரபாசசிம்மன் நிமிர்ந்த திரும்பிப் பபார்த்தேபான். தீவின் கடரயிலிருந்த மணல் திட்டு 
ஒன்றில் மதிவதேனி இரண்டு டககடளயும் உயேர்த்திக் வகபாண்டு நின்றைபாள. அவள வதேரிந்தேபாள. 
அவளுடடையே வசபாற்கள அவனுக்குக் தகட்கவில்டல. அவள தேனைக்கு விடடை வகபாடுக்க வந்தேடதேத் தேபான் 
கண்டு வகபாண்டைடதே எந்தேக் குரலபால், எந்தே அடடையேபாளத்தேபால் அவளுக்குத் வதேரிவிப்பவதேன்று வதேரியேபாமல்
தேயேங்கினைபான் இரபாசசிம்மன். கப்பல் நகர நகர அவள உருவம் சிறித சிறிதேபாக மங்கியேத.

அததே தபபால் அவன் உருவமும் அவள கண்களுக்கு மங்கியிருக்கும். அவன் உயிடரக் கபாப்பபாற்றி உதேவியே 
அந்தேப் தபடதேப் வபண் தேன் வநஞ்சின் அன்டபவயேல்லபாம் திரட்டிக் வகபாண்டு வந்த அவனுக்கு விடடை 
வகபாடுக்கிறைபாள. அடதே ஏற்றுக் வகபாண்டை நன்றிடயே அவன் எப்படித் வதேரிவிப்பத? வபார்த்டதேகளில் 
கூறினைபால் அந்தே ஒலி அவள வசவிகளில் அடடைவதேற்கு முன் கடைல் கபாற்று வபாரிக்வகபாண்டு தபபாய விடும். 
அவடளப் தபபால் டககடள ஆட்டித் வதேரிவிக்கலபாவமன்றைபால் அடதேப் பபார்த்த, "திரும்பிப் தபபா!" என்று 
அவடளத் தரத்தவதேபாக அவள தேப்பர்த்தேம் வசயத வகபாளவபாதளபா என்றை பயேம் உண்டைபாயிற்று அவனுக்கு.

குமபாரபபாண்டியேன் இப்படிக் குழம்பிக் வகபாண்டிருந்தே தபபாத அவன் டகயிலிருந்தே வலம்புரிச் சங்கு 
அவனுக்குச் சமயே சஞ்சீவியேபாகப் பயேன்பட்டைத. அதேன் ஊதவபாயில் தேன் இதேழ்கடளப் வபபாருத்தி, மூச்டச 
அடைக்கிப் பலங்வகபாண்டை மட்டும் ஊதினைபான். அந்தேச் சங்வகபாலி கடரடயே எட்டியிருக்கும் என்பதில் 
சந்ததேகதம இல்டல. அவடனை நிடனைத்த வநஞ்சில் ஆழம் வடர வற்றிக் வகபாண்டிருக்கும் ஒரு தபடதே 
வபண்ணின் உளளக் கடைடல அந்தேச் சங்வகபாலி பரிபூர்ணமபாக நிடறைத்தப் வபபாங்கச் வசயதிருக்கும் 
என்பதில் ஐயேமில்டல.

கப்பல் வவகு தூரம் வந்த வசம்பவழத் தீவின் ததேபாற்றைம் மங்கி மடறைந்தே பின்னும், 'நபான் இன்னும் 
பலமுடறை இந்தேத் தீவுக்கு வர தவண்டும். எந்தே வடகயிதலபா நபான் தேளள முடியேபாதே, தேவிர்க்க முடியேபாதே ஒரு 
கவர்ச்சி என்டனை இந்தேத் தீவுக்கு மறுபடியும் வரதவண்டுவமன்று நிடனைக்கச் வசயகிறைத' என்று 
எண்ணிப் வபருமூச்சு விட்டைபான் குமபாரபபாண்டியேன். "இளவரதச! வவயயில் அதிகமபாகுமுன் கீழ்த் 
தேளத்தக்குப் தபபாய விடைலபாம், வபாருங்கள" என்றைபார் சக்கதசனைபாபதி.

(பபாண்டிமபாததேவி - முதேல் பபாகம் முற்றிற்று) 
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பபாண்டிமபாததேவி - இரண்டைபாம் பபாகம்

2.1. வபபாருடநப் புனைலபாட்டு விழபா

அன்டறைக்குக் கபாடலயில் வபபாதியே மடலக்குக் கிழக்தக கரவந்தேபுரக் தகபாட்டைத்தில் வபபாழுத புலரும் 
தபபாத கதிரவனுக்கு அடைக்க முடியேபாதே ஆவல் உண்டைபாகியிருக்க தவண்டும். டவகடறையில் வழக்கத்டதே 
விடைச் சற்று முன்பபாகதவ உதேயேம் ஆகிவிட்டைத தபபாலிருந்தேத.

சில நபாட்களபாக இடடைவிடைபாதே மடழ. வபபாதியே மடலயின் எழிலபார்ந்தே நீலக் வகபாடுமுடிகடளக் கபாண 
முடியேபாதேபடி எப்தபபாதம் கருதமகங்கள திடரயிட்டுக் கவிந்திருந்தேனை. ஆதவசம் பிடித்த ஓடும் தபய 
வகபாண்டை வபண்கடளப் தபபால் ஆறுகவளல்லபாம் கடரமீறிப் வபபாங்கி ஓடிக் வகபாண்டிருந்தேனை. 
சந்தேனைமும், வசந்தேமிழும், மந்தேமபாருதேமும் எந்தேப் வபபாதியே மடலயில் பிறைந்தேனைதவபா அததே வபபாதியே 
மடலயில் தேபான் வபபாருடநயும் பிறைந்தேபாள. அருவிகளபாக இறைங்கும் வடர பிறைந்தே வீட்டில் சுதேந்திரமபாக 
இருக்கும் கன்னிப் வபண் தபபாலிருந்தேபாள அவள. தேடரயில் இறைங்கியே பின்தபபா, புக்ககம் வசல்லும் 
மணப்வபண்ணின் அடைக்கமும், ஒதர வநறிடயே தநபாக்கி நடைக்கும் பண்பும் அவளுக்கு வந்த விட்டைனை. 
கணவன் வீடைபாகியே கடைடல அடடைவதேற்கு முன் அவள தேபான் இரு கடரயிலும் எத்தேடனை கபாட்சிகடளக் 
கபாணப் தபபாகிறைபாள? விண் முகட்டடை வநருடும் தகபாபுரங்கள, மண்ணில் புடதேயும் குடிடசகள, வபரியே 
மரங்கள, சிறியே நபாணற் புதேர்கள, அழுக்கு நிடறைந்தே மனிதேர்கள, இன்னும் எத்தேடனை எத்தேடனைதயேபா? 
தபபாகிறை வழியில், குற்றைபாலத்த மடல முகட்டிலிருந்த குதித்தக் குறும் பலபாடவ நடனைத்த வரும் 
சித்திரபாநதித் ததேபாழி வபபாருடநடயேத் தேழுவிக் வகபாளகிறைபாள. வபபாருடநக்குப் தபபாகும் வழிக்குத் தடண 
கிடடைத்த விடுகிறைத.

தபபாகிறை வழிவயேல்லபாம் வபபாருடநக்கு நல்ல வரதவற்புதேபான். மலரும் மபாடலயும் தூவுதவபார், மங்கல 
வபாழ்த்வதேடுப்தபபார், வபாசடனைத் தூளகடள வபாரியிடறைப்தபபார், எல்தலபாரும் அவடளப் தபபாற்றினைபார்கள. 
அத புனைலபாட்டு விழபாக் கபாலம். பருவத்தில் வபயதே அந்தே மடழயேபால் தேபான் எவ்வளவு நன்டமகள. அந்தே 
தமல் மடழ வபயதிரபாவிட்டைபால் வகபாற்டகத் தடறையில் முத்தச் சிப்பிகள விடளவவயதேபாமல் 
தபபாயிருக்கும். சிப்பிகள விடளவின்றிச் சலபாபத்தில் (முத்தக்குளி நடடைவபறும் இடைம்) முத்தக்குளி 
நின்று தபபானைபால் வதேன்பபாண்டிப் தபரரசுக்கு வருவபாய குடறையும். கரவந்தேபுரத்த உக்கிரன் தகபாட்டடைக் 
குறுநிலதவள வதேன்பபாண்டிப் தபரரசுக்கு அடைங்கி நடைப்பதேபாக ஒப்புக் வகபாண்டை நபாளிலிருந்த வகபாற்டகத்
தடறைடயேயும், முத்தச் சலபாபத்டதேயும் நிர்வபாகம் வசயயும் வபபாறுப்பு அவனிடைம் அளிக்கப்பட்டிருந்தேத.

ஆண்டுததேபாறும் வபபாருடநயில் புதப்புனைல் வபருகி அத பபாயும் பகுதிவயேல்லபாம் பசுடமயும், வளமும் 
பரவி நிற்கும் நல்ல பருவத்தில் வகபாற்டக முத்தக்குளி விழபா வதேபாடைங்கும். அன்று கரவந்தேபுரத்தச் 
சிற்றைரசன் தேன் பரிவபாரங்கதளபாடு வகபாற்டகக்கு வருவபான். சுற்றுப்புறைங்களிலிருந்த திரளதிரளபாக மக்கள 
கூடுவபார்கள. உளநபாட்டிலிருந்தம் கடைலுக்கு அப்பபாலுளள நபாடுகளிலிருந்தம் வபரியே வபரியே 
வபாணிகர்கள முத்தக்கடள விடல தபசி வபாங்கிச் வசல்ல வருவபார்கள. வகபாற்டகயில் திருவிழபாக் 
கூட்டைம் வபரிதேபாகக் கூடி விடும்.

'கடைலபாடி மடலதயேறுதேல்' என்று ஒரு படழயே மரபு. வகபாற்டகயின் முத்தக்குளி முடிந்தேதம், 
கரவந்தேபுரத்தேபார் வபபாதியேமடலச் சபாரல்வடர வசன்று வபபாருடநயில் நீரபாடி மீளவத வழக்கம். வபபாருடந 
கடைதலபாடு கலக்கும் இடைத்தக்குச் சற்று வடைக்தக வகபாற்டக முத்தச் சலபாபம் அடமந்திருந்தேத.

வகபாற்டகத் தடறையில் கடரயின் மணற்பரப்தப வதேரியேபாமல் கூடைபாரங்களும் மக்கள கூட்டைமும் 
நிடறைந்திருந்தேனை. இன்னிடசக் கருவிகள முழங்கினை. வபாழ்த்வதேபாலி அதிர்ந்தேத. முத்தக் குளிப்புக்வகனைக் 
குறித்தே மங்கல தவடளயும் வந்தேத. தடறையின் முன்புறைத்தில் சலபாபத்தக்கு அருதக கரவந்தேபுரத்தச் 
சிற்றைரசன் வபரும்வபயேர்ச்சபாத்தேன் நின்றைபான். அவன் பக்கத்தில் அவனுடடையே பட்டைத்தேரசி அடைக்க 
ஒடுக்கமபாக நின்றைபாள. அரச பரிவபாரத்டதேச் தசர்ந்தேவர்கள சூழ நின்றைபார்கள. விடல தபச வந்திருக்கும் 
வபருஞ்வசல்வர்களபானை வணிகர்கள இன்னும் சிறித தேளளி நின்றைபார்கள. பல விதேமபானை ததேபாற்றைத்ததேபாடு 
கூடியே, பலவமபாழிகள தபசும், பல ததேசத்த வணிகர்கள அங்தக நிடறைந்திருந்தேனைர். கடைல் ஓடசயும், 
வபாத்தியேங்களின் ஒலியும், பலவமபாழிக் குரல்களும் கலந்த ஒதர ஒலிக் குழப்பமபாக இருந்தேனை. 
தேண்ணீருக்குள மூச்டச அடைக்கும் ஆற்றைல் வபாயந்தே கட்டிளங் கபாடளகளபானை இடளஞர்கள 
வபாட்டைசபாட்டைமபானை ததேபாற்றைத்ததேபாடு வரிடசயேபாக நின்றைபார்கள. அவர்கள தேபாம் முத்தக் குளிக்கபாகக் கடைலில் 
மூழ்கும் பரதேவ வபாலிபர்கள. பளிங்கபால் இடழத்வதேடுத்தப் வபபாருந்தினைத தபபால் உடைற்கட்டுளள 
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அவர்கள ததேபாற்றைம் மனைத்டதேக் கவர்ந்தேத.

சலபாபத்தக்குப் பக்கத்தில் இருந்தே சிறியே தகபாவிலில் முத்தக் குளிப்பதேற்கு முன் அவர்கள வழக்கமபாக 
வழிபடும் கடைல் வதேயவத்தின் சிடல இருந்தேத. முடறைப்படி அடதே வழிபட்டை பின் பரதேவ இடளஞர்கள 
அரசடனை வணங்கிவிட்டு ஒவ்வவபாருவரபாகக் கடைலில் குதித்தேனைர்.

அடதேப் பபார்த்தக் வகபாண்டிருந்தே வபரும்வபயேர்ச்சபாத்தேனின் பட்டைத்தேரசி, "எவ்வளவு தணிவு இந்தே 
வபாலிபர்களுக்கு?" என்று வியேப்புடைன் கணவடனை தநபாக்கிக் கூறினைபாள. வபரும்வபயேர்ச்சபாத்தேன் அவள 
கூறியேடதேக் தகட்டுச் சிரித்தேபான்.

"இப்படிச் சில ஆண்பிளடளகள தணிந்தேபால் தேபான் உங்கடளப் தபபான்றை வபண்களின் கழுத்தில் முத்த 
மபாடல இருக்க முடியும்." அவன் அவள கழுத்டதே வடளத்தக் கிடைந்தே முத்த மபாடலடயேச் சுட்டிக் 
கபாட்டிச் வசபான்னைபான்.

"ஓதகபா! வபண்கடள மட்டைம் தேட்டியேபா தபசுகிறீர்கள?"

"அப்படி ஒன்றுமில்டல! உலகத்தில் ஆண் பிளடளகள அதிகத் தன்பத்தின் தபரில் அடடையே தவண்டியே 
வபபாருளகவளல்லபாம் வபண்களின் ததேடவகளபாயிருக்கின்றைனை என்று தேபான் வசபால்ல வந்ததேன்."

"அழகுளளவர்களுக்குத்தேபாதனை அழகபானை வபபாருளகள ததேடவ?" என்று தேன் கணவடனைப் தபச்சில் 
வவன்றைபாள அந்தேப் பட்டைத்தேரசி. சுற்றிலும் இருந்தே உயேர்தேர அரசபாங்க அதிகபாரிகள அரசனுக்கும் 
அரசிக்கும் இடடைதயே நிகழ்ந்தே இந்தே நடகச்சுடவப் தபச்டசத் சிரித்த வரதவற்றைனைர்.

கடைலில் மூழ்கியே இடளஞர்கள கிடடைத்தேமட்டில் முத்தச் சிப்பிகடள அளளிக் வகபாண்டு வந்தேபார்கள. 
மறுபடியும் மறுபடியும் உடைல் அலுப்பு அடடைகின்றை வடரயில் மூழ்கிக் வகபாண்தடை இருந்தேபார்கள. முத்த 
வணிகத்தக்கபாக வரும் அயேல்நபாட்டு வணிகர்களின் கப்பல்கள தமலும் தமலும் வந்த வகபாண்தடை 
இருந்தேனை. தடறையில் கப்பல்கள நிறுத்தேப் தபபாதமபானை இடைமின்றி ஒதர வநருக்கமபாக இருந்தேத. எனைதவ 
கடைலில் கண்ணுக்குத் வதேன்பட்டை வதேபாடலவு வடர கப்பல்களின் பபாயமரக் கூம்புகள வதேரிந்தேனை. பல 
நபாட்டுக் வகபாடிகள, பலவிதேச் சின்னைங்கதளபாடு, பல நிறைத்தில் அவற்றின் உச்சியில் பறைந்தேனை. வபானில் 
வட்டைமிடும் பறைடவக் கூட்டைங்களுக்கும் அந்தேக் வகபாடிகளுக்கும் தவறுபபாடு வதேரியேபாமல் 
பபார்க்கிறைவர்கள மயேக்கமுறும் வண்ணம் அடவ அதிகமபாயிருந்தேனை.

ஐந்தேபாறு நபாழிடககளுக்குப் பின் முத்தக்குளி நின்றைத. அத வடரயில் எடுத்தே சிப்பிகள அரசனுக்கு 
முன்னைபால் வரிடசயேபாக குவிக்கப்பட்டிருந்தேனை. அவற்றிலிருந்த உயேர்ந்தே முத்தக்கடள எடுத்த அரசனிடைம்
வகபாண்டு வந்த வகபாடுத்த வணங்கினைபான் ஒரு வயேத முதிர்ந்தே பரதேவன். அத ஒரு வழக்கமபானை 
மரியேபாடதே. அந்தே முத்தக்கடளப் வபற்றுக் வகபாண்டு அரசன் ஏததேபா ஒரு குறிப்டப நிடனைப்பூட்டும் 
புன்னைடகதயேபாடு தேன்னுடடையே பட்டைத்தேரசியின் டகயில் அடவகடளக் வகபாடுத்தேபான்.

"ஆண் பிளடளகள அதிகத் தன்பப்பட்டு அடடையும் வபபாருளகவளல்லபாம் வபண்களுக்தக வந்த 
தசர்கின்றைனை!" - அவற்டறை வபாங்கிக் வகபாண்டு அவள குறும்பபாகப் தபசினைபாள.

"என்னை வசயயேலபாம்? உலகம் பரம்படரயேபாக அப்படிக் வகட்டுப் தபபாயக் வகபாண்டிருக்கிறைத!" - அவன் 
வருத்தேப்பட்டுச் வசபால்வத தபபால் இந்தே வபார்த்டதேகடளச் வசபால்லி நடித்தேபான்.

சுற்றி நின்றைவர்கள சிரிப்டப அடைக்க முடியேபாமல் இடரந்ததே சிரித்த விட்டைபார்கள. பட்டைத்தேரசி சிறித 
நபாணத்ததேபாடு தேடலடயேக் குனிந்த வகபாண்டைபாள.

சிப்பிகடள விடல தபசும் தநரம் வந்தேத. அதேற்கபாக அடமக்கப்பட்டிருந்தே கூடைபாரத்தில் வபாணிகர்கள 
நூற்றுக் கணக்கில் கூடினைபார்கள. வபரும்வபயேர்ச்சபாத்தேனும் அவன் மடனைவியும் கரவந்தேபுரத்த 
அரண்மடனைடயேச் தசர்ந்தே முக்கியே அதிகபாரிகளும் சிப்பிகளுக்கு அருதக இருக்டககளில் 
அமர்ந்திருந்தேனைர்.

மன்னைர்களுக்கு ஈடைபானை வசல்வச் வசருக்குளள சில வபரியே வபாணிகர்கள மட்டும் முன்வந்த டதேரியேமபாக 
விடல தகட்க ஆரம்பித்தேனைர். அப்படி முன் வந்தே வபரியே வபாணிகர்களின் வதேபாடக பத்தப் பன்னிரண்டு 
தபருக்கு தமல் இருக்கபாத. அவர்களில் இருவர் விடல தகட்கத் வதேபாடைங்கியே விதேம், தகட்கும் தபபாத 
வபார்த்டதேகடள வவளியிட்டை முடறை - எதவும் மரியேபாடதேயேபாகத் வதேரியேவில்டல. எடுத்வதேறிந்தே தபச்சும், 
குதேர்க்கமும் அவ்விருவரும் வியேபாபபாரத்தக்குப் புதியேவர்கதளபா என்று நிடனைக்கச் வசயதேனை. 
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எல்தலபாருடடையே கவனைமும் அந்தே இருவர் தமல் நிடலத்தேனை. அப்படி நடைந்த வகபாண்டைபார்கள அவர்கள. 
இடதேவயேல்லபாம் பபார்த்தே வபரும்வபயேர்ச்சபாத்தேன் வபபாறுடமயேபாக இருந்தேபான்.

"எங்கள நபாட்டிலும் முத்தக்குளிக்கிதறைபாம்! ஆனைபால் இவ்வளவு அநியேபாயே விடலக்கு விற்றுக் 
வகபாளடளயேடிப்பதில்டல."

"நீங்கள எந்தே நபாடு?"

"ஏன் அடதேச் வசபான்னைபால் தேபான் எங்களுக்கு முத்த விற்பீர்கதளபா?"

"அப்படி இல்டல. முத்தக்கடளப் புளியேங்வகபாட்டடை தபபால் மலிவபாக விற்கும் நபாடு எத என்று வதேரிந்த 
வகபாளள ஆவலபாயிருக்கிறைத எனைக்கு."

"நபாங்கள இருவரும் தசபாழநபாட்டினைர். எங்கள நபாட்டிலும் புகபார்த் தடறைக்கு அருகில் சில இடைங்களில் 
முத்தக் குளிக்கிறைர்கள, வதேரியுமபா?"

"வதேரியும்! தசபாழநபாட்டு முத்தக்கடள என்றுதம உலகம் முத்தக்களபாக ஒப்புக் வகபாண்டைதில்டல. எங்கள 
வகபாற்டகதேபான் உலகம் தபபாற்றும் முத்தச் சலபாபம். இடதே நீங்கள மறுக்க முடியேபாத." வசபால்லிவிட்டு 
அவர்கடளப் பபார்த்தக் வகபாஞ்சம் ஏளனைமபாகச் சிரித்த விட்டைபான் கரவந்தேபுரத்தச் சிற்றைரசன். அத அந்தே 
இருவருக்கும் வபபாறுக்கவில்டல.

"இததே வகபாற்டகப் பகுதி இதேற்கு முன்பும் பலமுடறைகள தசபாழநபாட்டு ஆட்சிக்கு உட்பட்டைதண்டு. 
இனிதமலும் அப்படி ஆகபாவதேன்று யேபார் வசபால்ல முடியும்? அடதே நீங்கள மறைந்த தபசுகிறீர்கதள."

வபரும்வபயேர்ச்சபாத்தேனுக்குச் சினைம் மூண்டைத. "நீங்கள முத்த வபாணிகத்தக்கு வந்திருக்கிறீர்களபா? 
அல்லத அரசியேல் தபசி வம்பு வசயயே வந்திருக்கிறீர்களபா?" என்று ஆத்திரத்ததேபாடு இடரந்த கத்தினைபான் 
அவன்.

வபரும்வபயேர்ச்சபாத்தேனைத சுடுவசபாற்கடளக் தகட்டைதம், இருவரும் கதிகலங்கி விட்டைனைர். தேங்கள குட்டு 
வவளிப்பட்டு விடுதமபா என்றை கவடல அவர்கடளப் பிடித்தக் வகபாண்டைத. அவசரக் தகபாலம் அளளித் 
வதேளித்தே கடதேயேபாக அங்கிருந்த நழுவி விடுவத என்று சமிக்டஞ மூலம் திட்டைமிட்டுக் வகபாண்டைனைர். 
அத இன்னும் சந்ததேகத்டதே விடளவித்த விடுதம என்று அப்வபபாழுத அவர்களுக்குத் ததேபான்றைவில்டல. 
எனைதவ, அந்தே இருவரும் வபாணிகர் கூட்டைத்திலிருந்த வவளிதயேறி வமல்ல நழுவி விட்டைனைர். அவர்கள 
நடைந்த வகபாண்டை முடறைடயேயும், வசபால்லபாமல் வகபாளளபாமல் நழுவிவிட்டைடதேயும் கபாணப் 
வபரும்வபயேர்ச்சபாத்தேனின் சந்ததேகம் வலுத்தேத. தேன் அருகில் நின்றை 'மபானைகவசன்' என்னும் 
வமயக்கபாவலடனை அடழத்த, இருவடரயும் அவர்களுக்குத் வதேரியேபாமல் பின்பற்றிச் வசன்று 
கண்கபாணிக்குமபாறு இரகசியேமபாகச் வசபால்லி அனுப்பினைபான். அவனுடடையே மனைத்தில் பலத்தே சந்ததேகத்டதே 
உண்டைபாக்கிவிட்டுப் தபபாயவிட்டைபார்கள அவர்கள. ஏற்கனைதவ வடைபுறைம் எல்டலக் கபாவல் 
வீரர்களிடைமிருந்த அவனுக்குச் சில வசயதிகள வந்திருந்தேனை. கடைந்தே இரு வபாரங்களுக்குள தசபாழநபாட்டு 
ஒற்றைர்களபாகச் சந்ததேகிக்கப்பட்டைவர்கள இருபத முப்பத தபருக்கு தமல் உக்கிரன் தகபாட்டடைச் 
சிடறைச்சபாடலயில் அடடைக்கப்பட்டிருந்தேபார்கள. பபாண்டி நபாட்டு எல்டலக்குள அந்நியேர்கடள 
எச்சரிக்டகயேபாகக் கவனித்த அனுமதிக்குமபாறு அங்கங்தக எல்டலப்புறைக் கபாவல் வீரர்கள 
ஆடணயிடைப்பட்டிருந்தேபார்கள. அப்படியிருந்தம் வபாணிகர்கடளப் தபபால், தறைவிகடளப் தபபால், 
யேபாரபாவத வந்த வகபாண்டு தேபான் இருந்தேபார்கள.

முத்தக்குளி விழபாவுக்கு மறுநபாள வபபாதியேமடலச் சபாரலில் வபபாருடந நதியில் புனைலபாட்டு விழபாவிற்குச் 
வசன்றை தபபாத அங்கும் அந்தே முத்த வபாணிகர் இருவடரச் சந்தித்தேபான் வபரும்வபயேர்ச்சபாத்தேன். மூன்றைபாம் 
நபாள கரவந்தேபுரம் திரும்பியேபின் ஒரு மபாடலப் தபபாதில் தமல் மபாடைத்திலிருந்த வதேருடவப் பபார்த்தக் 
வகபாண்டிருந்தே வபரும்வபயேர்ச்சபாத்தேனின் பட்டைத்தேரசி அததே ஆட்கள வதேருவில் நடைந்த வசன்றைடதேக் 
கண்டைதேபாகக் கூறினைபாள. வபபாறுடம இழந்த வபரும்வபயேர்ச்சபாத்தேன் மபானைகவசடனைக் கூப்பிட்டு, 
"இனியும் அவர்கடளப் பின்பற்றை தவண்டைபாம். பிடித்தச் சிடறையில் அடடைக்க ஏற்பபாடு வசய" என்று 
கடுடமயேபாக உத்தேரவிட்டைபான். ஆனைபால் அந்தே இருவரும் அகப்படைதவ இல்டல!

கரவந்தேபுரத்த எல்டலயிதலதயே வதேன்படைபாமல் மடறைந்த விட்டைபார்கள. பபாண்டியே நபாட்டு எல்டலதயேபாரச் 
சிற்றூர்களில் சிறு களவுகள, கலவரங்கள, அடிபிடிகள நடைக்கும் வசயதிகள வளர்ந்தேனை. இந்தே 
அடடையேபாளங்கவளல்லபாம் எதேற்கு முன் அறிவிப்பு என்பத வபரிம்வபயேர்ச்சபாத்தேனுக்குப் புரிந்த விட்டைத.

146



'இனியும் மூடி மடறைப்பதில் பயேனில்டல. வசயதிடயே மகபாமண்டைதலசுவரருக்கும், மகபாரபாணியேபாருக்கும் 
எட்டைவிடை தவண்டியேததேபான்' என்று தீர்மபானைத்தக்கு வந்தேபான். அந்தேத் தீர்மபானைத்டதே உடைதனை 
வசயேலபாற்றியும் முடித்த விட்டைபான்.

---------
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2.2. வகபாற்டகயில் குழப்பம்

சிவந்தே வபாயும், வவளளியே நடகயும், பிறைழும் கண்களும், சுருண்டை கூந்தேலும், தவண்டை நடடையுமபாக 
முத்தச் சலபாபத்த அருகிலிருந்தே கடைல் தடறையில் இளம் வபண்கள நீரபாடிக் வகபாண்டிருந்தேனைர். தவறு சில 
சிறுமிகள கடைற்கடர ஈரமணலில் வீடுகட்டி விடளயேபாடினைர். அவர்களுடடையே மணல் வீட்டடைக் கடைல் 
அடல அழித்தேத. அடதேக் கண்டை நிடனைவு மலரபாப் பருவத்டதேயுடடையே அந்தேச் சிறுமிகளுக்குக் கடைலின் 
தமல் சினைம் மூண்டைத. "ஏ, கடைதல! இரு, இரு! என் அம்மபாவிடைம் வசபால்லிக் கண்டிக்கச் வசபால்கிதறைன்" 
என்று கடைடலப் பயேமுறுத்தி விட்டு ஆத்திரமும் அழுடகயுமபாக வவறுப்தபபாடு தேன் கழுத்திலிருந்தே 
முத்த மபாடலடயே அறுத்தச் சிதேறி அடைம் பிடித்தேபாள ஒரு சிறுமி. கடைற்கடரதயேபாரத்தப் புன்டனை 
மரத்திலிருந்த உதிர்ந்தே அரும்புகளுக்கும் இப்படிச் சிதேறைப்பட்டை முத்தக்களுக்கும் தவறுபபாடு 
வதேரியேபாமல் அந்தேப் பக்கம் நடைந்த வருதவபார் திடகத்தேனைர்.

வகபாற்டகக் கடைலில் இளம் வபண்கள நீரபாடி மகிழ்வததே ஒரு தேனி அழகு. இளம்வபண் ஒருத்தி தேன் 
ததேபாழியின் ததேபாள தமல் வபாரி இடறைப்பதேற்கபாக இரண்டு உளளங் டககளிலும் நீடர அளளினைபாள. அதில் 
அவள கண்கள வதேரிந்தேனை. 'ஐதயேபா மீன்!' என்று தேண்ணீடர விட்டுக் கடரதயேறிப் பயேந்த தபபாய மணலில் 
உட்கபார்ந்த விட்டைபாள அந்தேப் வபண்.

"வதேபாக்குத் தடறைபடியும் வதேபாண்டடை அம்
வசவ்வபாய மகளிர் ததேபாளதமற் வபயவபான்
டகக்வகபாண்டை நீருள கருங்கண்
பிறைழ்வ கயேவலன் வறைண்ணி
வமயக் வகன்றும் வபயகல்லபார் மீண்டு
கடரக்தக வசபாரிந்த மீளவபார் கபாணபார்
எக்கர் மணங்கிடளக்கும் ஏடழ
மகளிர்க்தக எறிநீர்க் வகபாற்டக."

என்று இப்படிவயேல்லபாம் முத்த விடளயும் வகபாற்டகத் தடறைடயேப் பற்றி முத்த முத்தேபானை தேமிழ்ப் 
பபாடைல்கடளப் பழம் புலவர்கள பபாடியிருந்தேபார்கள. பல்லபாயிரங் கபாலத்தப் பயிர் அந்தேப் வபருடம. 
மபானைமும், வீரமும், புகழும், மபாண்பும், பபாண்டியே மரபுக்குக் வகபாடுத்தே வபருடம அத! பபாண்டியே நபாட்டு 
மண்டணத்தேபான் தேங்கள மறைத்தினைபாற் கபாத்தேனைர் பபாண்டியேர். ஆனைபால் முத்த விடளயும் வகபாற்டகக் கடைடல
அறைத்தினைபாற் கபாத்தேபார்கள.

"மறைப்தபபார்ப் பபாண்டியேர் அறைத்திற் கபாக்கும்
வகபாற்டகயேம் வபருந்தடறைமுத்த."

என்று எவ்வளவு நன்றைபாகச் சங்கநூற் கவிஞர் அந்தேப் வபருந்தேன்டமடயேப் பபாரபாட்டியிருக்கிறைபார்!

இப்தபபாதளள சூழ்நிடலயில் இந்தேப் பபாரபாட்வடைல்லபாம் வவறும் பழம் வபருடமயேபாகி விட்டைனைதவ. 
அறைத்தினைபால் கபாத்தே வகபாற்டகடயே மறைத்தினைபாற் கபாக்க தவண்டியே நிடல ஏற்பட்டு விட்டைத. படகடமயும் 
பூசலும் வளரும் தபபாத உலகத்தில் எந்தேப் வபபாருடளயுதம அறைத்தினைபால் கபாக்க முடிவதில்டல. தேங்க 
நடகடயே இரும்புப் வபட்டியில் டவத்தப் பூட்டுவத தபபால் வமயடயேக் கூடை வபபாயயேபால் தேபான் 
பபாதகபாக்க தவண்டியிருக்கிறைத. வலிடமயுளளவனுக்கு ஆடசகள வளரும் தபபாத வலிடம அற்றைவன் 
தேன் வபபாருளகடள அறைத்தினைபால் எப்படிக் கபாக்க முடியும்?

முடியேபாததேபான்! முடியேவும் இல்டல. முத்தக்குளி விழபாவுக்கு மறுநபாள வகபாற்டகயில் நடைந்தே குழப்பங்கள
இந்தே உண்டமடயே விளக்கிவிட்டைனை. கரவந்தேபுரத்த அரசனும், அரசியும், பரிவபாரங்களும் 
விழபாவன்டறைக்கு மபாடலயிதலதயே வபபாருடநப் புனைலபாட்டு விழபாவுக்கபாகத் திரும்பிச் வசன்று விட்டைனைர். 
முத்தச் சலபாபத்தில் நடடைவபறை தவண்டியே வபாணிபத்டதே தமற்பபார்டவ வசயவதேற்குக் கரவந்தேபுரத்த 
அரசபாங்கப் பிரதிநிதிகளபாகக் 'கபாவிதி'ப் பட்டைம் வபற்றை அதிகபாரி ஒருவரும், 'ஏனைபாதி'ப் பட்டைம் வபற்றை 
கருமத்தேடலவர் ஒருவரும், 'எட்டி'ப் பட்டைம் வபற்றை வணிகர் ஒருவரும் வகபாற்டகயில் 
தேங்கியிருந்தேபார்கள. பபாண்டியே மன்னைர்கள இளவரசர்களபாக இருக்கும் கபாலத்தில் வந்த 
தேங்கியிருப்பதேற்கபாகப் பழங்கபாலத்தில் கட்டைப்பட்டை அரசு மபாளிடக ஒன்று வகபாற்டகயில் உண்டு. அத 
கடைல் தடறையிலிருந்த சிறித வதேபாடலவு தேளளி இருந்தேத.

முத்தச் சலபாபத்டதே தமற்பபார்டவயிடைக் வகபாற்டகயில் இருந்தே அரசபாங்கப் பிரதிநிதிகள மூவரும் அந்தே 
அரச மபாளிடகயில் தேபான் தேங்கியிருந்தேனைர்.
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கபாடலயில் விழபாவுக்கபாக வந்த கூடியிருந்தே கூட்டைம் இப்தபபாத இல்டல. அரசன் புனைலபாட்டு 
விழபாவுக்கபாகப் வபபாதியே மடலச் சபாரலுக்குத் திரும்பியேதம் கூட்டைமும் கடலந்திருந்தேத. ஆனைபாலும் 
அதேனைபாற் வகபாற்டகத் தடறையின் கலகலப்புக் குடறைந்த விடைவில்டல. ஈழம், கடைபாரம், புட்பகம், சபாவகம், 
சீனைம், யேவனைம் முதேலியே பலநபாட்டு வபாணிகர்களும், கப்பல்களும் நிடறைந்திருக்கும் தபபாத வகபாற்டகத் 
தடறையின் ஆரவபாரத்தக்கு எப்படிக் குடறைவு வரும்?

தபரரசன் மடறைந்தே பின், குறும்பு வசயயேத் தேடலவயேடுக்கும் சிறு படகவர்கடளப் தபபால் கதிரவன் 
ஒளியிழந்தே வபானில் விண்மீன்கள மினுக்கினை. சுற்றுப்புறைம் இருண்டைத. மணற்பரப்பில் வதேரிந்தே 
வவண்டமயேபானை கூடைபாரங்களின் தீபங்கள ஒளிபரப்பத் வதேபாடைங்கும் தநரம். கப்பல்கடளக் கடரதயேபாரமபாக
இழுத்த நங்கூரம் பபாயச்சுதவபார் அலுப்புத் வதேரியேபாமல் இருப்பதேற்கபாக ஒருவடகப் பபாட்டுப் 
பபாடுவபார்கள. தடறைமுகப் பகுதியில் அந்தேப் பபாட்வடைபாலி எப்தபபாதம் ஒலித்தே வண்ணம் இருக்கும். அத 
கூடை அடைங்கிவிட்டைத. தடறைப் பக்கமபாகச் சிறு தகபாபுரம் தபபால் உயேர்ந்திருந்தே கலங்கடர உச்சியில் தீ 
வகபாழுந்த விட்டுக் கபாற்றில் எரிந்த வகபாண்டிருந்தேத. வரிடசயேபாக நின்றை பபாயமரக் கப்பல்களில் கபாற்று 
உரசும் தபபாத ஒருவடக அழுத்தேமபானை ஓடச உண்டைபாயிற்று. மற்றைபடித் தடறையின் ஆரவபாரத்டதே இரவின் 
அடமதி குடறைத்த விட்டிருந்தேத!

ஆனைபால் வணிகர்களின் கூடைபாரங்கள இருந்தே பகுதிகளில் இதேற்கு தநர்மபாறைபாகப் பபாட்டும், கூத்தமபாய 
ஆரவபாரம் அதிகரித்திருந்தேத. நீண்டை வதேபாடலவு பயேணம் வசயத வியேபாபபாரத்தக்கபாக வந்த தேங்கியுளள 
இடைத்திலும் தேங்கள இன்பப் வபபாழுததபபாக்குகடள, அவர்கள விட்டுக் வகபாடுக்கத் தேயேபாரபாயில்டல. 
அவர்களுடடையே கூடைபாரங்களிவலல்லபாம் விளக்வகபாளி இரடவப் பகலபாக்கியேத. பூக்களின் நறுமணமும் 
அகிற்புடகயின் வபாசடனையும், யேபாழிடசயும், நபாட்டியேக் கணிடகயேரின் பபாதேச் சிலம்வபபாலியும், மனைத்டதே 
முறுக்தகற்றித் தளள டவக்கும் பபாடைல்களும் கபாற்று வழியேபாகக் கலந்த வந்த வகபாண்டிருந்தேத. எங்கும் 
எதேற்கபாகவும் தேங்கள சுகதபபாகங்கடளக் குடறைத்தக் வகபாளளபாதே அளவுக்கு வளமும் வசதியுமுளள 
தடறையில் பணிபுரிதவபார் வசிக்கும் மற்தறைபார் பகுதி இருளில் மூழ்கியிருந்தேத. இடவ தேவிர முத்தக்குளி 
விழபாடவக் கபாணவந்த, மறுநபாள கபாடல ஊருக்குத் திரும்பிக் வகபாளளலபாம் என்றை எண்ணத்தடைன் 
அன்றிரவு அங்தகதயே தேங்கிவிட்டை மக்களும் இருந்தேனைர். அவர்களும் கூடைபாரங்கள அடமத்ததே 
தேங்கியிருந்தேனைர்.

அந்தே மபாதிரிச் சபாதேபாரண மனிதேர்கள தேங்கியிருந்தே கூடைபாரங்கள ஒன்றிலிருந்த நமக்கு முன்தப 
பழக்கமபானைவர்களின் தபச்சுக் தகட்கிறைத. ஒன்று, அடைங்கியே ஆண் குரல்; மற்வறைபான்று தடுக்குத்தேனைம் 
நிடறைந்தே வபண் குரல். 'யேபார் இவர்கள?' என்று அருகில் வநருங்கிப் பபார்த்தேதம் வியேப்படடைகிதறைபாம்.

அந்தே ஆடைம்பரமற்றை எளிடமயேபானை சிறியே கூடைபாரத்தின் உட்புறைம் அகல் விளக்கின் மங்கலபானை 
வவளிச்சத்தில் நமக்கு முன்தப பழக்கமபானை முன்சிடறை அறைக்தகபாட்டைத்த மணியேக்கபாரன் அண்டைரபாதித்தே 
டவணவடனையும், அவன் மடனைவி தகபாடதேடயேயும் கபாண்கின்தறைபாம். அந்தே தவடிக்டகத் தேம்பதிகள 
வழக்கம் தபபால் உலகத்டதேதயே மறைந்த நடகச்சுடவ உடரயேபாடைலில் மூழ்கியிருக்கின்றைனைர்.

"உன்னுடடையே ஆவல் நிடறைதவறிவிட்டைதேபா? முத்தக்குளி விழபாப் பபார்க்க தவண்டுவமன்று மூன்று 
ஆண்டுகளபாக உயிடர வபாங்கிக் வகபாண்டிருந்தேபாய. வகபாண்டு வந்த கபாண்பித்தேபாகி விட்டைத; இனி நபான் 
நிம்மதியேபாயிருக்கலபாம்."

"அததேபான் இல்டல; நபாடளக் கபாடலயில் நபாம் இங்கிருந்த புறைப்படுவதேற்கு முன்னைபால் நீங்கள எனைக்கு 
ஒரு முத்த மபாடலடயே வபாங்கித் தேர தவண்டும். இவ்வளவு பிரமபாதேமபானை முத்தக்கவளல்லபாம் 
விடளகின்றை வகபாற்டகக்கு வந்த விட்டு வவறுங் டகதயேபாடு தபபாவத நன்றைபாயிருக்கபாத!" தகபாடதே இடதேக்
கூறிவிட்டு வமதவபாக நடகத்தேபாள.

"அவதேல்லபாம் மூச்சு விடைக்கூடைபாத. வபபாழுத விடிந்தேதம் ஊருக்குக் கிளம்பி விடை தவண்டும். இரண்டு 
தபருதம இங்கு வந்தவிட்தடைபாம். அறைக்தகபாட்டைத்தில் ஆள இல்டல. நபாட்டு நிடலடமயும் 
பலவிதேமபாகக் கலவரமுற்றிருக்கிறைத."

"முத்த மபாடல வபாங்கிக் வகபாளளபாமல் ஓர் அடி கூடை இங்கிருந்த நபான் நகர மபாட்தடைன். முத்த விடளயும் 
வகபாற்டகக்கு வந்த விட்டு முத்த வபாங்கபாமற் தபபானைபால் மிகவும் பபாவமபாம்?"

"அடைதடை! அப்படிக்கூடை ஒரு சபாஸ்திரம் இருக்கிறைதேபா? எனைக்கு இதவடரயில் வதேரியேபாததே?"

தகபாடதே அண்டைரபாதித்தேனுக்கு முகத்டதேக் தகபாணிக் வகபாண்டு அழகு கபாட்டிவிட்டுச் சிரித்தேபாள.
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"வபண்தண! நீ சிரிக்கிறைபாய, அழகு கபாட்டுகிறைபாய; முத்த மபாடல வபாங்கிக் வகபாடு, டவரமபாடல வபாங்கிக் 
வகபாடு என்று பிடிவபாதேம் வசயகிறைபாய; நபான் ஓர் ஏடழ மணியேக்கபாரன் என்படதே நீ மறைந்த விட்டைபாய 
தபபாலிருக்கிறைத."

"ஆகபா! இந்தேப் பசப்பு வபார்த்டதேகளுக்கு ஒன்றும் குடறைவில்டல. உங்கள உடைன் பிறைந்தே தேம்பி இந்தே 
நபாட்டு மகபாமண்டைதலசுவரருக்கு வலத டக தபபான்றைவர். அவர் மனைம் டவத்தேபால் எடதே எடதேதயேபா வசயயே
முடிகிறைத. உங்கடள இந்தே அறைக்தகபாட்டைத்த மணியேக்கபாரர் பதேவியிலிருந்த தவறு பதேவிக்கு உயேர்த்தே 
மட்டும் அவருக்கு மனைம் வரவில்டல."

"அவன் என்னை வசயவபான்? அவனுக்கு எத்தேடனைதயேபா அரசபாங்கக் கவடலகள. அவனுக்கு இருக்கிறை 
தநரத்தில் அவன் மகபாமண்டைதலசுவரருக்கு நல்ல பிளடளயேபானைபால் தபபாதம்."

"விநபாடிக்கு ஒரு தேரம் தேம்பியின் வபயேடரச் வசபால்லிப் வபருடம அடித்தக் வகபாளவதில் ஒன்றும் 
குடறைவில்டல."

"இதேற்கபாக அடதே நபான் விட்டு விடை முடியுதமபா, தகபாடதே?" அவள டகடயேப் பற்றிக் வகஞ்சும் 
பபாவடனையில் சமபாதேபானைத்தக்குக் வகபாண்டு வர முயேன்றைபான் அண்டைரபாதித்தே டவணவன்.

அததே சமயேம் முத்தச் சலபாபம் இருந்தேப் பகுதியிலிருந்த வபருங் கூப்பபாடு எழுந்தேத. தகபாடதேயும், 
டவணவனும், பதேற்றைமடடைந்த என்னைவவன்று அறிந்த வகபாளளும் ஆவலுடைன் கூடைபாரத்தக்கு வவளிதயே 
வந்த பபார்த்தேபார்கள. சலபாபத்டதேச் சுற்றிலும் இருந்தே கூடைபாரங்கள தீப்பற்றிப் வபரிதேபாக எரிந்த 
வகபாண்டிருந்தேனை. மணற்பரப்பில் குதிடரகள பபாயந்த வரும் ஓடசயும், வபாதளபாடு வபாள தமபாதம் 
ஒலிகளும், ஓலங்களும், கடைல் அடலகளின் ஓடசயும் உடைன் தசர்ந்த வகபாண்டைதேனைபால் ஒன்றும் வதேளிவபாக
விளங்கிக் வகபாளள முடியேவில்டல. யேபார் யேபாதரபா திடுதிடுவவன்று இருளில் ஓடினைபார்கள, தபபானைபார்கள, 
வந்தேபார்கள.

"ஏததேபா வபரியே கலவரம் நடைக்கிறைபாற் தபபாலிருக்கிறைத" என்றைபான் டவணவன்.

"கூடைபாரத்தக்குள வபாருங்கள, விளக்டக அடணத்த விட்டுப் படுத்தக் வகபாளளலபாம்" என்றைபாள தகபாடதே.

அவர்கள கூடைபாரத்தக்குள திரும்ப இருந்தே தபபாத அந்தேப் பக்கமபாக யேபாதரபா ஓர் ஆள தீப்பந்தேத்ததேபாடு 
விழுந்தேடித்தக் வகபாண்டு ஓடி வருவத வதேரிந்தேத. பின்னைபால் கூட்டைமபாகச் சிலர் அப்படி ஓடி வந்தே 
ஆடளத் தரத்திக் வகபாண்டு வந்தேபார்கள. ஓடி வந்தேவன் எப்படியேபாவத தேப்பினைபால் தபபாதவமன்றை 
எண்ணத்தடைன் தேடலவதேறிக்க ஓடி வந்த வகபாண்டிருந்தேபான். அவன் தகபாடதேயும், டவணவனும் நின்று 
வகபாண்டிருந்தே பக்கமபாக வந்தே தபபாத அவ்விருவரும் அவனுடடையே முகத்டதேத் தீவட்டி வவளிச்சத்தில் 
ஒரு கணம் நன்றைபாகப் பபார்க்க முடிந்தேத.

"ஐதயேபா! இந்தேப் பபாதேகனைபா?" என்றை வபார்த்டதேகள தகபாடதேயின் வபாயிலிருந்த வமதவபாக ஒலித்தேனை. 
டவணவனுக்கும் அவன் இன்னைபாவரன்று புரிந்த விட்டைத. உடைல் ஒரு விநபாடி வமதவபாக நடுங்கியேத. 
புல்லரித்த ஓயந்தேத. "தகபாடதே! உளதள வந்தவிடு. தரத்திக் வகபாண்டு வருகிறைவர்கள நம்டமப் பிடித்தக் 
வகபாண்டு எடதேயேபாவத விசபாரித்தத் வதேபாந்தேரவு வசயயேப் தபபாகிறைபார்கள" என்று அவள டகடயேப் பற்றி 
பரபரவவன்று இழுத்தக் வகபாண்டு கூடைபாரத்தக்குள தபபாயவிட்டைபான். உளதள எரிந்த வகபாண்டிருந்தே 
விளக்டகயும் அடணத்த விட்டைபான். ஓடிவந்தேவன் தவறு யேபாரும் இல்டல. முன்வபபாரு நபாள முன்சிடறை 
அறைக்தகபாட்டைத்தில் நடு இரவில் வந்த தேங்க இடைம் தகட்டு வம்பு வசயதே மூன்று முரட்டு ஆட்களில் 
ஒருவன் தேபான் அவன்.

என்னை நடைந்தேத? அவடனை ஏன் தரத்திக் வகபாண்டு வருகிறைபார்கள? சலபாபத்தக்கு அருகில் கூடைபாரங்கள ஏன் 
தீப்பற்றி எரிகின்றைனை? - இவற்டறைவயேல்லபாம் வதேரிந்த வகபாளள தவண்டுவமன்றை ஆடசயும், வதேரிந்த 
வகபாளள முடியேபாதே சூழ்நிடலயுமபாகக் குழம்பிக் கலவரமுற்றை மனைநிடலதயேபாடு விடிகிறை வடர அந்தேக் 
கூடைபாரத்த இருளிதலதயே அடடைபட்டுக் கிடைந்தேனைர் அவர்கள இருவரும்.

இரவின் நீண்டை யேபாமங்கள எப்படித்தேபான் ஒவ்வவபான்றைபாக விடரவில் கழிந்தேனைதவபா? வபபாழுத விடிந்தே 
தபபாத தபபார் நடைந்த முடிந்தே களம் தபபால் எல்லபா ஒலிகடளயும் விழுங்கித் தேனைதேபாக்கிக் வகபாளளும் ஒரு 
நீண்டை வமபௌனைம் அந்தேப் பிரததேசத்தில் சூழ்ந்திருந்தேத.

அண்டைரபாதித்தேனும் தகபாடதேயும் எழுந்திருந்த ஊருக்குப் புறைப்படைத் தேயேபாரபானைபார்கள. புறைப்படுவதேற்கு 
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முன் முத்தச் சலபாபமும், தடறையின் பிரதேபானை வீதிகளும், சிப்பிகடளக் குவித்த வீரர்கள கபாத்த நிற்கும் 
சிப்பிக் கிடைங்குகளும் இருந்தே பகுதியில் தபபாயப் பபார்த்தேனைர்.

அந்தேப் பகுதியில் கூடைபாரங்கள எரிந்த சின்னைபாபின்னைமபாகிக் கிடைந்தேனை. ஆள நடைமபாட்டைம் இல்லபாமல் 
கடளயின்றி ஒளியின்றி இருந்தேத அப்பகுதி. கடடைகவளல்லபாம் மூடி அடடைக்கப் வபற்றிருந்தேனை. 
கிடைங்குகளில் பத்திரமபாகக் குவிக்கப்பட்டிருந்தே சிப்பிகள மணற்பரப்பில் தேபாறுமபாறைபாகச் சிதேறிக் கிடைந்தேனை.
சில குவியேல்கடளக் கபாணதவ இல்டல. வநடுந்வதேபாடலவிலிருந்த வந்திருந்தே வியேபாபபாரிகள 
பயேத்தடைனும், பதேற்றைத்தடைனும் அவசர அவசரமபாகக் கப்பதலறிக் வகபாண்டிருந்தேபார்கள. முதேல் நபாள 
இரவில் பபாட்டும் கூத்தமபாக அவர்கள கூடைபாரங்கள இருந்தே இடைத்தில் இப்தபபாத வவறும் 
மணற்பரப்புத்தேபான் இருந்தேத. கரவந்தேபுரத்த வீரர்கள சிலரும் முத்தக்குளிப்டபத் வதேபாடைர்ந்த 
தமற்பபார்டவ வசயத நிர்வகிப்பதேற்கபாக நியேமிக்கப்பட்டிருந்தே அரசபாங்கப் பிரதிநிதிகள மூவரும் 
சலபாபத்தக்கருதக அழிவு நடைந்தே இடைங்கடளயும் சிப்பிக் கிடைங்குகடளயும் சுற்றிப் பபார்த்தக் 
வகபாண்டிருந்தேபார்கள. அவர்கள முகங்களில் கவடல ததேங்கியிருந்தேத. அங்தக யேபாரிடைமபாவத இரவு 
நிகழ்ந்தே குழப்பத்டதேப் பற்றி விசபாரிக்க தவண்டுவமன்று தகபாடதேக்கும் அண்டைரபாதித்தேனுக்கும் ஆடச 
தறுதறுத்தேத.

"பபார்த்தீர்களபா? இடதேக் கபாணும் தபபாத அந்தே முரடைனும் அவடனைச் தசர்ந்தேவர்களும் வசயதே 
தவடலதேபாவனைன்றும் ததேபான்றுகிறைத" என்றைபாள தகபாடதே.

"தபசபாமல் இரு! நமக்கு எதேற்கு இந்தே வம்வபல்லபாம்? நிடலடம சரியில்டல, ஊருக்குப் தபபாயச் 
தசருதவபாம்" என்று அவள வபாடயே அடைக்கி அடழத்தக் வகபாண்டு புறைப்பட்டைபான் அண்டைரபாதித்தேன். 
சுகமபாக முன்சிடறைக்குப் தபபாயச் தசருவதேற்குள இடடைவழியில் கலவரங்கள, பூசல்களில் மபாட்டிக் 
வகபாளளபாமல் தபபாயச் தசரதவண்டுதம என்று நிடனைத்தப் பயேப்படுகிறை அளவுக்கு குழம்பியிருந்தேனை, 
புறைப்படும் தபபாத அவர்கள மனைங்கள.

மறைப்தபபார் பபாண்டியேர் அறைத்தினைபால் கபாத்த வந்தே வகபாற்டகப் வபருந்தடறையில் மறைம் நிகழ்ந்த விட்டைத. 
அடலகள சங்குகடள ஒதக்கிக் கடர தசர்த்த விடளயேபாடும் தடறையில் அநியேபாயேம் நடைந்த விட்டைத. கடைல் 
ஓலமிடுதேல் தேவிர மனிதேர் ஓலமிட்டைறியேபாதே வகபாற்டகயில் மனிதேர் ஓலமிடும் கலவரமும் நடைந்த விட்டைத.
-----------
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2.3. வநருங்கி வரும் வநடும் தபபார்

அடுத்தேடுத்த வந்தே பயேங்கரச் வசயதிகடளக் தகளவிப்பட்டுப் வபரும்வபயேர்ச்சபாத்தேன் பதேறிப் தபபானைபான். 
நிடலடமடயே விவரித்த எழுதியே திருமுகத்தடைன் அப்தபபாததேபான் தூதேனுப்பியிருந்தேபான். தூதவன் 
புறைப்பட்டுப் தபபானை சிறித தநரத்திற்குள வகபாற்டகயிலிருந்த அந்தேப் புதியே வசயதி வந்தேத.

"இரவில் ஆயுதேபபாணிகளபானை முரட்டு வீரர்கள சிலர் தீப்பந்தேங்கதளபாடு கூட்டைமபாக வந்தேபார்கள. முத்தச் 
சலபாபத்தக்கு அண்டமயிலிருந்தே கூடைபாரங்களுக்குத் தீ டவத்தவிட்டுக் கபாவலுக்கு இருந்தே நம் 
வீரர்கதளபாடு தபபாரிட்டைனைர். குவித்த டவக்கப்பட்டிருந்தே சிப்பிக் குவியேல்கள சூடறையேபாடைப்பட்டு 
விட்டைனை. அந்தே முரட்டுக் கூட்டைத்தில் யேபாருதம அகப்படைவில்டல. சிலடரத் தரத்திப் பிடிக்க முயேன்றும் 
முடியேபாமல் தபபாயவிட்டைத." வகபாற்டகயிலிருந்த வசயத வகபாண்டு வந்தே ஆள இப்படிக் கூறியே தபபாத 
வபரும்வபயேர்ச்சபாத்தேன் திடகத்தப் தபபாய விட்டைபான்.

"வதேபாடைர்ந்த முத்தக்குளிப்பு நடடைவபறுகிறைததேபா, இல்டலதயேபா?"

"இல்டல! தேற்கபாலிகமபாக நிறுத்தி டவக்கப்பட்டிருக்கிறைத. முத்த வபாணிபத்தக்கபாக 
வநடுந்வதேபாடலவிலிருந்த கடைல் கடைந்த வந்திருந்தே வணிகர்கவளல்லபாம் பயேந்த தபபாயத் திரும்பிச் 
வசன்று விட்டைனைர்."

"என்னை ஆனைபாலும் முத்தக்குளிப்தபபா, சலபாபத்த தவடலகதளபா தேடடைப்பட்டு நிற்கக்கூடைபாத. நம்டமப் 
பலவீனைப்படுத்தே விரும்புகிறைவர்களுக்கு முன் நபாம் பலவீனைமடடைவத தபபால் கபாட்டிக் வகபாளவத 
நல்லதேல்ல. இந்தேத் திருமுகம் வகபாண்டு வரும் தூதேதனைபாடு வபபாறுக்கி எடுத்தே வீரர்களபாக நூறு தபர் 
அனுப்பியிருக்கிதறைன். இவர்கடளக் கபாவலுக்கு டவத்தக் வகபாண்டு வதேபாடைர்ந்த முத்தக் குளிப்டப 
நடைத்தங்கள. மற்றை ஏற்பபாடுகடள இங்தக நபான் கவனித்தக் வகபாளகிதறைன்" என்று முக்கியேமபானை ஆள 
வசம் ஓர் ஓடலடயேயும் நூறு வீரர்கடளயும் ஒப்படடைத்த உடைதனை வகபாற்டகக்கு அனுப்பினைபான் 
வபரும்வபயேர்ச்சபாத்தேன்.

பயேமும், திடகப்பும், தமலும் தமலும் திடுக்கிடும் வசயதிகளும் அவடனைக் கவடலக்குளளபாக்கிக் 
வகபாண்டிருந்தேபாலும் தேன்டனைப் வபபாறுத்தேவடரயில் உறுதியேபாக இருந்த கபாரியேங்கடளச் வசயத 
வரதவண்டுவமன்று தீர்மபானித்தக் வகபாண்டிருந்தேபான் அவன்.

வடைக்கு எல்டலப் பகுதியில் பலமபானை கபாவல் ஏற்பபாடுகடளச் வசயதிருந்தே தபபாதிலும் அங்கிருந்தம் சில 
கலவரச் வசயதிகள கபாதக்கு எட்டிக் வகபாண்டு தேபான் இருந்தேனை. எல்டல முடியும் இடைத்தில் 
நடைப்பட்டிருந்தே வகபாழுக்குத்தக் கற்கள (எல்டல பிரியும் இடைத்டதே விளக்கும் அடடையேபாளக் கற்கள) 
இரதவபாடு இரவபாகப் பிடுங்கி எறிந்த உடடைக்கப் பட்டிருந்தேனைவபாம்.

தேன்னைபால் முடிந்தே கபாவல் ஏற்பபாடுகடளச் வசயதவிட்டு அரண்மடனைக்குச் வசயதி வகபாண்டு தபபானை 
மபானைகவசன் திரும்ப வருவடதே எதிர்பபார்த்திருந்தேபான் வபரும்வபயேர்ச்சபாத்தேன். ஏற்வகனைதவ சந்ததேகத்தின் 
தபரில் சிடறைபிடிக்கப்பட்டிருந்தே வடைதிடச ஒற்றைர்கள சிலடரப் பயேமுறுத்தியும், தன்புறுத்தியும் 
அவர்களிடைமிருந்த ஒரு சில உண்டமகடள அறியே முடிந்திருந்தேத.

படடைவயேடுக்க முடனைந்திருப்பவர்கடள யேபார் யேபாவரன்றும், அவர்களுடடையே தநபாக்கங்கள 
என்வனைன்னைவவன்றும் வபரும்வபயேர்ச்சபாத்தேன் ஒருவபாறு வதேரிந்த வகபாண்டிருந்தேபான். அரண்மடனைக்கு 
அனுப்பியே திருமுகத்திலும் அடதேக் குறிப்பிட்டிருந்தேபான். கரவந்தேபுரத்தக் தகபாட்டடை சிறைந்தே பபாதகபாவல் 
அடமப்புக்கடளக் வகபாண்டைத. பரபாந்தேக பபாண்டியேரும், வபரும்வபயேர்ச்சபாத்தேனின் தேந்டதே உக்கிரனும் 
அவர்கள கபாலத்தில் வடைக்கு எல்டலப் பபாதகபாப்டபயும் தவறு சில வசதிகடளயும் எண்ணித் 
திட்டைமிட்டு உருவபாக்கியே தகபாட்டடை அத. ஆழமபானை அகன்றை அகழி. எந்திரப் வபபாறிகளும் தேந்திரச் 
வசயேல்களும் மிக்க உயேரமபானை மதிற்சுவர். சிலப்பதிகபாரத்த மதடரக் தகபாட்டடைடயே மனைத்தில் வகபாண்டு 
கட்டைப்பட்டிருந்தேத கரவந்தேபுரத்தக் தகபாட்டடை. தகபாட்டடைக் கதேவுகடள அடடைத்த, முட்டுக் 
வகபாடுப்பதேற்கு மூன்று வபரியே கடணயே மரங்கள ததேடவவயேன்றைபால் அதேன் வபருடமடயே தவறு எப்படிக்
கூறை முடியும்? இப்படிவயேல்லபாம் இருந்தம் பபாதகபாப்புக்கபாக தமலும் கவடல எடுத்தக் வகபாண்டைபான் 
அந்தேக் தகபாட்டடையின் சிற்றைரசன். மகபாமண்டைதலசுவரரிடைமிருந்தம் மகபாரபாணியிடைமிருந்தம் மறுவமபாழி 
கிடடைப்பதேற்கு முன்னைபால் தேன்னைபால் ஆனைவற்டறைவயேல்லபாம் தேயேங்கபாமல், மயேங்கபாமல் வசயயே 
தவண்டுவமன்றை தடிதடிப்பு அவனுக்கு இருந்தேத.

அன்று மபாடலக்குள மபானைகவசன் மறுவமபாழி ஓடலதயேபாடு திரும்பி விடுவபான் என்று அவன் ஒவ்வவபாரு 
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விநபாடியும் எதிர்பபார்த்தக் வகபாண்டிருந்தேபான். ஆனைபால் மபானைகவசன் அன்று மபாடல மட்டுமல்ல மறுநபாள 
கபாடல வடரயில் வரதவ இல்டல. தவறு சில வசயதிகள பரபாபரியேபாக அவனுக்குத் வதேரிந்தேனை.

கன்னியேபாகுமரிக் தகபாவிலில் யேபாதரபா மகபாரபாணியேபார் தமல் தவல் எறிந்த வகபால்ல முயேன்றை வசயதிடயேக் 
தகட்டை தபபாததே அவன் மிகவும் கலங்கினைபான். அதேன்பின் கூற்றைத் தேடலவர்கள அரண்மடனையில் ஒன்று 
கூடித் வதேன்பபாண்டி நபாட்டின் எதிர்கபாலம் பற்றி விவபாதிக்கப் தபபாவதம் அவனுக்குத் வதேரிந்திருந்தேத. 
ஆனைபால், 'இடடையேபாற்று மங்கலம் மபாளிடகயில் அந்நியேர் அடிச்சுவடு படைமுடியேபாதே பபாதகபாப்பபானை 
இடைத்திலிருந்த பபாண்டியே மரபின் சுந்தேர முடியும், வீர வபாளும், வபபாற் சிம்மபாசனைமும் வகபாளடள 
தபபாயவிட்டைனை' - என்றை புதச்வசயதிடயே அறிந்தே தபபாத அவன் அடடைந்தே அதிர்ச்சி அவன் 
வபாழ்நபாளிதலதயே தபரதிர்ச்சி.

'அடைபாடைபா! வலிடமயேபானை தேடலடமயேற்றிருக்கும் இந்தே நபாட்டுக்குத்தேபான் ஒதர சமயேத்தில் எத்தேடனை 
தசபாதேடனைகள? பட்டைகபாலிதலதயே படும் வகட்டை குடிதயே வகடும் என்பத தபபால் அடுத்தேடுத்த வரும் 
இந்தேத் தன்பங்கடளவயேல்லபாம் மகபாரபாணியேபார் எப்படித்தேபான் தேபாங்கிக் வகபாளளப் தபபாகிறைபாதரபா? 
கணவடனை இழந்தே டகம்டம நிடல, குமபாரபபாண்டியேர் கபாணபாமற் தபபானை தயேரம், படகவர்களின் பலம் 
வபாயந்தே வதேபால்டலகள, அரசுரிடமப் வபபாருளகள வகபாளடள தபபானை அவலம். ஐதயேபா இந்தேச் சமயேத்திலபா
நபான் தபபார்ச் வசயதிடயே பற்றியே திருமுகத்டதேக் வகபாடுத்தேனுப்ப தவண்டும்? இடதே தவறு 
தகளவிப்பட்டைபால் அவர்கள மனைம் எவ்வளவு தவதேடனைப்படும்? வதேயவத்தக்குச் சமமபானை 
மகபாரபாணியேபாரின் வநஞ்சம் இந்நபாட்டடையும், தேம் புதேல்வடனையும், எதிர்கபால ஆட்சிடயேயும் பற்றி 
எத்தேடனை எத்தேடனை உயேர்ந்தே எண்ணங்கடள எண்ணிக் வகபாண்டிருக்கின்றைத? ஐதயேபா! ஊழ்விடனைதயே! 
எங்கள மகபாரபாணி 'பபாண்டிமபாததேவி'யின் எண்ணங்களுக்கு நீ என்னை முடிவு வகுத்த 
டவத்திருக்கிறைபாதயேபா?'

இவ்வபாறு எண்ணி வநடுமூச்வசறிந்தே வபரும்வபயேர்ச்சபாத்தேனின் மனைக்கண்களுக்கு முன்னைபால் ஒரு கணம் 
பபாண்டிமபாததேவியின் சபாந்தேம் தேவழும் வதேயவிக முகமண்டைலம் ததேபான்றி மடறைந்தேத. ஏதனைபா, மகபாரபாணி 
பபாண்டிமபாததேவியின் திருமுகம் ததேபான்றியே மறுகணதம அடதே ஒட்டித் ததேபான்றினைபாற் தபபால், மணத்டதே 
நுகர்ந்தே அளவில் பூவின் உருடவ மனைம் உரு வவளியில் கற்பித்தக் கபாண முயேலுதம, அப்படிப்பட்டை ஓர் 
இயேல்பு அத.

வபரும்வபயேர்ச்சபாத்தேன் அவன் தேந்டதேடயேப் தபபாலதவ அஞ்சபா வநஞ்சம் படடைத்தே வீரன். அவன் தேந்டதே 
உக்கிரன் மகபாமன்னைரபானை பரபாந்தேக பபாண்டியேடரதயே பல முடறைகள எதிர்த்தப் தபபாரிட்டு அதேன் பின்தனை 
அவருக்குப் பணிந்த நண்பனைபானைபான். அத்தேடகயே திடைமபானை வீரப் பரம்படரயில் பிறைந்திருந்தம் 
நல்லவர்களுக்கு வரும் தன்பங்கடளக் கபாணும் தபபாத அவன் மனைம் வநகிழ்ந்த விடுகிறைத.

ஒருபுறைம் நபாட்டின் சூழ்நிடலகடளப் பற்றியே தேவிப்பு. மறுபுறைம் தூத தபபானை மபானைகவசன் இன்னும் ஏன் 
திரும்பி வரவில்டல என்றை கவடல. இரண்டும் வபரும்வபயேர்ச்சபாத்தேடனைப் பற்றிக் வகபாண்டு அவன் 
அடமதிடயேக் குடலத்தேனை.

'எதேற்கும் இன்வனைபாரு தூதேடனை அனுப்பிவிட்டைபால் நல்லத. கபாரியேம் வபரித. வமத்தேனைமபாக இருந்த 
விடைக்கூடைபாத. மபானைகவசன் தபபாயச் தசர்ந்தேபாதனைபா, தபபாகவில்டலதயேபா?' என்று நிடனைத்தப் 
பபார்க்குங்கபால் பற்பல விதேமபானை ஐயேப்பபாடுகள அவனுக்கு உண்டைபாயினை. உடைதனை மற்வறைபாரு தூதேனிடைம் 
வகபாற்டகயில் நடைந்தே குழப்பம், வடை எல்டலயில் வகபாழுக்குத்தக் கற்கள உடடைபட்டை விவரம் 
எல்லபாவற்டறையும் விவரித்த மற்வறைபாரு திருமுகத்டதே எழுதிக் வகபாடுத்த அனுப்பினைபான். அப்புறைமும் 
வபயேர்ச்சபாத்தேனின் மனைத்தில் நிம்மதி ஏற்படைவில்டல. எண்ணங்களிலிருந்த விடுபட்டுச் 
சிந்தேடனைகடளத் தேவிர்க்க முயேன்றைபாலும் மறுபடியும் அவன் மனைம் வலுவில் சிந்தேடனைகளிதலதயே தபபாய 
ஆழ்ந்தேத.

வகபாற்டகயில் புகுந்த குழப்பம் வசயதேத தபபால் இடடையேபாற்று மங்கலத்தில் நடைந்தே வகபாளடளக்கும் 
எதிரிகள தேபான் கபாரணதமபா என்று நிடனைத்தேத அவன் மனைம். 'இவ்வளவவல்லபாம் இங்தக குழப்பங்கள, 
சூழ்ச்சிகள நடைக்கின்றைனை. குமபாரபபாண்டியேர் எங்கிருந்தேபால் தேபான் என்னை? ஏதேபாவத ஒரு குறிப்புக் கூடைவபா 
அவர் கபாதக்கு எட்டைபாமல் இருக்கும்? தேளபதி வல்லபாளததேவனின் படடைத்திறைனும், இடடையேபாற்று 
மங்கலம் நம்பியின் இடணயேற்றை சபாமர்த்தியேமும் எங்தக தபபாயவிட்டைனை?'

மகபாமண்டைதலசுவரடர அவன் என்றும் புரிந்த வகபாளள முடிந்தேதில்டல. புரிந்த வகபாளகிறை அளவுக்கு 
அவடனை அவர் வநருங்க விட்டைதம் இல்டல. சபாமர்த்தியேதம உருவபானை ஒரு வபரும் புதிர் என்று 
அவடரப் பற்றி அவன் முடிவு வசயத டவத்திருந்தேபான். தேளபதி வல்லபாளததேவன் கடைடமயில் 
கருத்தளளவன். சிறித உணர்ச்சித் தடிப்பு மிகுந்தேவன் என்பதம் அவன் அறிந்தே விவரதம. 
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மகபாரபாணியேபாடரயும், குமபாரபபாண்டியேடரயும் வபபாறுத்தேமட்டில் அவனுக்கு ஒதர விதேமபானை 
எண்ணம்தேபான். 'வணக்கத்தக்குரியேவர்கள. அன்பும், அனுதேபாபமும் வசலுத்தேத் தேக்கவர்கள'... தேன் உயிரின் 
இறுதித் தடிப்பு வடர அந்தேப் தபரரசின் வபாழ்வுக்குக் கட்டுப்பட்டு உதேவ தவண்டுவமன்றை அவன் 
எண்ணத்டதே ஊழி வபயேரினும் மபாற்றை இயேலபாத. இல்டலயேபானைபால் அவடனைத் தேங்களுடடையேவனைபாக்கிக் 
வகபாளள வடைதிடச அரசர் பலமுடறைகள முயேன்றும் அவன் மறுத்திருக்க மபாட்டைபான்.

மனைத்தின் வதேளிவற்றை நிடலடயேச் சரி வசயத வகபாளவதேற்கு எங்தகயேபாவத திறைந்தே வவளியில் கபாற்றுப் 
படும்படி உலபாவ தவண்டும் தபபாலிருந்தேத.

"மபானைகவசதனைபா, தவறு ஆட்கதளபா வந்தேபால் என்னிடைம் அனுப்புங்கள" என்று அங்கிருந்தேவர்களிடைம் 
வசபால்லிவிட்டு தமல் மபாடைத்தத் திறைந்தே வவளி முற்றைத்தக்குச் வசன்றைபான் அவன்.

தமல் மபாடைத்தில் அந்தே மடலக்கபாற்று சிலுசிலுவவன்று வீசியேத. 'கபாலத்தேபால் அழிக்க முடியேபாதே 
தபருண்டம நபான்' என்று கூறுவத தபபால் வடைதமற்தக வபபாதியேமடல பரந்த கிடைந்தேத. ஆகபாயேப் 
வபருங்குடடைடயே அடணயே முயேலும் அந்தே எழில் நீலப் தபவரழுச்சிடயே - கபாலத்டதே வவன்று வகபாண்டு 
நிற்கும் கல்லின் எழுச்சிடயேத் திறைந்தே வவளியிடடைதயே பபார்க்கும் தபபாத நம்பிக்டக பிறைப்பத தபபால் 
இருந்தேத வபரும்வபயேர்ச்சபாத்தேனுக்கு. 'தேன் பக்கத்தில் வடைக்கு எல்டலயில் தபபார் வநருங்கி வந்த 
வகபாண்டிருக்கிறைததே' என்படதேப் பற்றி இந்தே மடலக்குச் சிறிதம் வபாட்டைமிருப்பதேபாகத் வதேரியேவில்டலதயே
என்று தவடிக்டகயேபாக நிடனைத்தேபான். தமல் மபாடைத்தப் படிகளில் யேபாதரபா தவகமபாக ஏறிவரும் 
கபாலடிதயேபாடச தகட்டைத. அவன் திரும்பிப் பபார்த்தேபான். ஒரு சபாதேபாரண வீரன் வந்த வணங்கி நின்றைபான்.

"என்னை?"

"தூதேன் மபானைகவசன் திரும்பி வந்திருக்கிறைபான்... ஆனைபால்..." வந்தே வீரன் பதில் வசபால்வதேற்குத் தேயேங்குவத 
தபபால் வதேரிந்தேத.
----------
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2.4. தகபாட்டைபாற்றுக் குணவீர பண்டிதேர்

இடடையேபாற்று மங்கலத்தில் வகபாளடள தபபானை வசயதிடயேயும், கரவந்தேபுரத்திலிருந்த வந்தே தபபார்ச் 
வசயதிடயேயும் மகபாமண்டைதலசுவரர் எவ்வளவுக்வகவ்வளவு இரகசியேமபாகப் பபாதகபாக்க 
தவண்டுவமன்று கருதினைபாதரபா, அவ்வளவுக்கு அவர் நிடனைக்குமுன்தப அடவ வபபாதவபாக வவளியில் 
பரவி விட்டிருந்தேனை. இடடையேபாற்று மங்கலத்திலிருந்த அம்பலவன் தவளபானும், கரவந்தேபுரத்திலிருந்த 
மபானைகவசனும் வசயதிகடள அரண்மடனைக்குள வகபாண்டு வந்தே பின்தப அவற்டறைப் பபாதகபாக்க 
தவண்டுவமன்றை அக்கடறை அவருக்கு உண்டைபாயிற்று. ஆனைபால் அந்தேச் வசயதிகள அரண்மடனை 
எல்டலக்குள வந்த தசருவதேற்கு முன்தப வவளியில் பரவி விட்டைனை என்படதே அவர் உணரவில்டல.

இடடையேபாற்று மங்கலத்த நிகழ்ச்சி மறுநபாள வபபாழுத புலரும் தபபாத சுற்றுப் புறைங்களுக்கு எட்டிவிட்டைத.
தபபார் வரப்தபபாகிறைத என்றை வசயதிடயேச் சூழ்நிடல இருக்கிறை விதேத்தேபால் மக்கதள அனுமபானித்தக் 
வகபாளள முடிந்தேத. ஆகதவ வசயதிகடள வவளியில் வதேரியேபாமல் ஒடுக்கி டவக்க தவண்டுவமன்றை 
ஏற்பபாடு அவர் புரிந்த வகபாளள முடியேபாதேபடி அவருக்குப் வபருத்தே ஏமபாற்றைத்டதே அளித்தவிட்டைத.

'அரசுரிடமப் வபபாருளகள வகபாளடள தபபாயவிட்டைனை' - என்றை வசயதிடயே அடுத்த - வசந்தே மண்டைபத்த 
தறைவிடயேக் கபாணவில்டல என்று அம்பலவன் தவளபான் கூறுவபான் என்று அவர் கனைவிலும் 
எதிர்பபார்க்கவில்டல. குமபாரபபாண்டியேர் தேன்னிடைதம இரகசியேமபாகத் தேங்கியிருப்பதேபாகவும் உடைதனை 
அவடர அரண்மடனைக்கு அடழத்த வருவதேபாகவும் மகபாரபாணியேபார் முன்னிடலயில் அவர் ஒப்புக் 
வகபாண்டிருந்தேபார். நபாடள நடைக்கப் தபபாவடதே மட்டுமல்ல, நபாற்பத ஆண்டுகளுக்குப் பின் என்னை நடைக்க 
முடியும் என்று அனுமபானிக்கிறை அளவுக்கு அறிவும், சிந்தேடனையும், உளள அவதர இந்தே இடைத்தில் புளளி 
பிசகிவிட்டைபார். இடடையேபாற்று மங்கலம் மகபாமண்டைதலசுவரருடடையே கணக்குத் தேப்புக் கணக்கபாகி 
விட்டைத.

குமபாரபபாண்டியேன் இரபாசசிம்மன் தேன்டனை மீறி எங்கும் எதேற்கும் தபபாகத் தணிவபான் என்று அவர் 
நிடனைத்தேதில்டல. அவன் மீறிச் வசல்ல வழியின்றித் தேம் அருடமப் புதேல்விடயேதயே தடண 
டவத்தவிட்டு வந்தேபார். எல்தலபாடரயும் ஏமபாற்றி விட்டுத் தேனைத முன்தனைபார் வசல்வத்டதேயும் கிளப்பிக் 
வகபாண்டு தபபாயவிட்டைபான் அவன். அவன் தேபான் அவற்டறைக் வகபாண்டு தபபாயிருக்க தவண்டும் என்பத 
கூடை நடைந்தே நிகழ்ச்சிகடள ஒவ்வவபான்றைபாக இடணத்தப் பபார்த்த அவரபாக அனுமபானித்தக் வகபாண்டைத 
தேபான்.

இப்தபபாத மகபாரபாணியேபாருக்கு என்னை பதில் வசபால்வவதேன்றை திடகப்பு அவருக்கு ஏற்பட்டைத. 
எல்தலபாடரயும் அனுப்பிவிட்டு அவர் மறுபடியும் மகபாரபாணியேபாடரச் சந்திக்கச் வசன்றைபார். மகபாரபாணியும் 
அவடரதயே எதிர்பபார்த்தக் கபாத்தக் வகபாண்டிருப்பத தபபால் அங்தகதயே இருந்தேபார்.

"வபாருங்கள! நீங்கள குமபாரபபாண்டியேன் இரபாசசிம்மடனைப் பற்றி நபாம் தேனிடமயில் ஏததேபா தபச 
தவண்டுவமன்று கூறிவிட்டுப் தபபாயிருந்தீர்கள. அதேனைபால்தேபான் தவறு எங்கும் தபபாகபாமல் ஒவ்வவபாரு 
கணமும் உங்கடள எதிர்பபார்த்த இங்தகதயே கபாத்தக் வகபாண்டிருக்கிதறைன்."

மகபாரபாணியின் வபார்த்டதேகளில் தேம் புதேல்வடனைப் பற்றி அறியேக் கபாத்திருக்கும் ஆவல் வதேபானித்தேத.

இடடையேபாற்று மங்கலம் நம்பி எதிதரயிருந்தே இருக்டகயில் அமர்ந்தேபார். நல்ல கண்ணபாடியில் சிறித புடக 
படிந்தேபாற் தபபால அவர் முகபபாவம் ஒளி மங்கியிருந்தேத. எடதேதயேபா நிடனைத்தப் வபருமூச்சு விட்டைபின் 
மகபாரபாணியேபாருக்கு மறுவமபாழி கூறைத் வதேபாடைங்கினைபார்.

"ததேவி! குமபாரபபாண்டியேடர எந்வதேந்தே உயேர்ந்தே தநபாக்கங்கதளபாடு இடடையேபாற்று மங்கலத்தில் என்னிடைம் 
மடறைவபாகக் வகபாண்டு வந்த தேங்கச் வசயதிருந்ததேதனைபா, அவற்றுக்கு முற்றிலும் மபாறைபாக அவர் நடைந்த 
வகபாண்டு விட்டைபார்."

"அப்படி என்னை வசயதேபான் அவன்?"

"அடதேத் தேங்களிடைம் மட்டும் தேபான் நபான் வசபால்ல முடியும். எல்லபாருக்கும் வதேரிந்தேபால் குமபார 
பபாண்டியேருடடையே வபருடமடயேதயே நபாம் விட்டுக் வகபாடுத்தேத தபபாலபாகிவிடும்."

"நீங்கள வசபால்வடதேப் பபார்த்தேபால் வபரிதேபாக ஏததேபா வசயத விட்டைபான் தபபால் அல்லவபா ததேபான்றுகிறைத!"
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"வபரிததேபான்! தநற்றிரவு நம்முடடையே பபாண்டியே மரபின் மபாவபரும் அரசுரிடமச் சின்னைங்கள வகபாளடள 
தபபானைதேபாக இப்தபபாத வசயதி வந்தேததே, அடதேச் வசயதேவர் இடடையேபாற்று மங்கலத்தில் வந்த தேங்கியிருந்தே 
தேங்கள குமபாரர் இரபாசசிம்மதனைதேபான்."

"என்னை? இரபாசசிம்மனைபா அப்படிச் வசயதேபான்? இங்கிருந்த வகபாண்தடை அவன் தேபான் அடதேச் 
வசயதேபாவனைன்று நீங்கள எடதேக் வகபாண்டு முடிவு வசயதீர்கள?" மகபாரபாணியின் முகத்தில் வியேப்பும் 
கலவரமும் பதிந்தேனை.

"இன்று நபாம் எல்தலபாரும் கூடியிருந்தே இந்தே இடைத்தில் தேபான் இடடையேபாற்று மங்கலத்தப் படைதகபாட்டி 
வந்த அந்தேச் வசயதிடயேச் வசபான்னைபான். வகபாளடள தபபானை வசயதிதயேபாடு வசந்தே மண்டைபத்திலிருந்தே 
தறைவிடயேக் கபாணவில்டல என்றும் அன்று பகலில் அவடர யேபாதரபா ததேடி வந்திருந்தேதேபாகவும் அவன் 
கூறினைபான். நீங்கள எல்தலபாரும் 'வகபாளடள தபபாயிற்று' என்றை அளவிதலதயே அதிர்ச்சியேடடைந்த 
அடதேயேடுத்த அவன் கூறியே குறிப்புகடள ஊன்றிக் கவனிக்கவில்டல. வசந்தே மண்டைபத்தில் தேங்கியிருந்தே 
தறைவிதேபான் தேங்கள புதேல்வர் குமபாரபபாண்டியேர் என்படதே முன்தப தேங்களிடைம் குறிப்பிட்டுளதளன்."

மகபாரபாணி வபானைவன்மபாததேவி எதவும் வசபால்லத் ததேபான்றைபாமல் அவருடடையே முகத்டதேதயே பபார்த்தக் 
வகபாண்டிருந்தேபார்.

"ததேவி! வகபாளடள தபபானை வசயதி தவண்டுமபானைபால் என் முன்வனைச்சரிக்டகடயேயும் மீறி எங்கும் 
பரவியிருக்கலபாம். ஆனைபால் அடதேச் வசயதேவர் குமபாரபபாண்டியேர் தேபான் என்பத இப்தபபாடதேக்கு 
என்டனையும் தேங்கடளயும் தேவிர தவறு யேபாருக்கும் வதேரிந்திருக்க முடியேபாத. ஒரு தவடள என்னுடடையே 
அந்தேரங்க ஒற்றைனைபானை நபாரபாயேணன் தசந்தேனுக்கும் தேளபதிக்கும் சிறித சந்ததேகம் இருக்கலபாம். 
வவளிப்படடையேபாக இன்னைபார் தேபான் என்று அவர்களுக்கும் வதேரிந்திருக்க நியேபாயேமில்டல."

"மகபாமண்டைதலசுவரதர! குமபாரபபாண்டியேன் எந்தே தநபாக்கத்ததேபாடு இடதேச் வசயதேபாதனைபா? ஆனைபால் 'அவன் 
தேபான் இடதேச் வசயதேபான்' என்றை இந்தேச் வசயதி வவளிதயே பரவினைபால் வபபாத மக்கள அவடனைப் பற்றி 
என்வனைன்னை இழிவபானை தபச்சுக்கவளல்லபாதமபா தபசி விடுவபார்கதள. வசயேடலக் வகபாண்டு மனிதேடனை 
அளக்கிறைவர்கதள எங்கும் நிடறைந்தளள உலகம் இத. எண்ணங்கடளயும் மனைப்தபபாக்டகயும் 
மதிப்பிட்டுப் பபார்க்க மபாட்டைபார்கதள! இதவும் என் தபபாதேபாதே கபாலந்தேபான்!" மகபாரபாணியின் குரல் 
தேழுதேழுத்தேத.

"தேங்களுக்கு அந்தேப் பயேம் ததேடவயில்டல! குமபாரபபாண்டியேரின் வபயேருக்கு எந்தே விதேமபானை களங்கமும் 
ஏற்படைபாமல் கவனித்தக் வகபாளளும் வபபாறுப்பு என்டனைச் தசர்ந்தேத."

"மகபாமண்டைதலசுவரதர! உங்களுக்குத் வதேரியேபாதேதில்டல. இவ்வளவு தன்பங்கடளயும், 
தசபாதேடனைகடளயும் தேபாங்கிக் வகபாண்டு நபான் வபாழ்ந்த வகபாண்டிருப்பவதேல்லபாம் அவடனை நம்பித்தேபான். 
மறுபடியும் அவன் முகத்டதேப் பபார்க்க தவண்டும். அவடனை இந்தே நபாட்டின் அரசனைபாக உலபாவச் வசயயே 
தவண்டும். என் மகன் கபாலத்தில் பபாண்டியே அரச மரபு இருண்டு அழிந்தேத என்றை பழவமபாழி 
எதிர்கபாலத்தில் வந்த விடைக் கூடைபாததே என்பத தேபான் என் கவடல. ஐதயேபா! இந்தேப் பிளடள இப்படி 
என்வனைன்னைதவபா வசயயேத் தேகபாதேடதேச் வசயதவிட்டு வநருங்கி வரபாமல் விலகி ஓடிக் 
வகபாண்டிருக்கிறைபாதனை?"

தபசிக் வகபாண்தடை வந்தே மகபாரபாணி வமல்லியே விசும்பதலபாடு தபச்டச நிறுத்தினைபார். கண்களில் கண்ணீர் 
தளிர்த்த விட்டைத. முகத்திலிருந்தே கலவரத்டதேப் பபார்த்தே தபபாத வபாயவிட்டு அழுதவிடுவபாதரபா என்று 
மகபாமண்டைதலசுவரர் பயேந்தேபார். அந்தேப் வபருந்ததேவி உளளங் குமுறி அழுதே கபாட்சிடயேப் பரபாந்தேக 
பபாண்டியேர் அமர பதேவி அடடைந்தே தபபாத ஒரு முடறைதேபான் மகபாமண்டைதலசுவரர் பபார்த்திருக்கிறைபார். "இந்தே 
அரசப் வபருங்குலத்த அன்டனைடயே எதிர்கபாலத்தில் இனி என்றும் அழ விடைக் கூடைபாத" என்று அப்தபபாத 
தேம் வபபாறுப்புடைன் எண்ணி டவத்திருந்தேபார் மகபாமண்டைதலசுவரர்.

"ததேவி! இவதேன்னை? இப்படித் தேபாங்கதள உணர்ச்சி வசப்படைலபாமபா? யேபாருடடையே கண்ணீடரயும் எங்களபால் 
பபார்த்தக் வகபாண்டிருக்க முடியும்! ஆனைபால் மகபாரபாணியேபாகியே தேபாங்கதள கண்ணீர் சிந்தினைபால் என்னை 
வசயவத?"

"கண்ணீர் சிந்தேபாமல் தவவறைன்னை வசயவத? வடைக்கு எல்டலயில் 'தபபார் இததேபா வந்த விட்டைத' 
என்கிறைபார்கள. இரபாசசிம்மன் வருவபான் என்று நம்பிக் வகபாண்டிருந்ததேன். அவதனைபா தேன்தனைபாடு 
தபபாகபாமல் இந்தே அரசுரிடமப் வபபாருளகடளயும் எடுத்தக் வகபாண்டு அசட்டுத் தேனைமபாக 
என்வனைன்னைதவபா வசயதவிட்டுப் தபபாயிருக்கிறைபான். எனைக்கு ஏத நிம்மதி? என் தேபாய கன்னியேபாகுமரி 
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அன்டனைடயே அடிக்கடி வழிபட்டு என் தயேரங்கடள மறைக்க முயேலலபாம் என்றைபால் நபான் வவளியில் 
புறைப்படுவததே என் உயிருக்கு ஆபத்தேபாக இருக்கிறைத."

"கவடலகடளவயேல்லபாம் என்னிடைம் விட்டுவிடுங்கள! அவற்றுக்கபாகதவ நபான் இருக்கிதறைன். தேங்கடளப்
தபபான்றைவர்களுக்கு அதிகக் கவடலகள இருந்தேபால் நிம்மதி இரபாத. என்டனைப் தபபான்றைவனுக்கு அதிகக் 
கவடலகள சூழும் தபபாததேபான் சிந்தேடனை நிம்மதியேபாகத் திட்டைமிடும். உங்கள மனைம் குழம்பியிருக்கிறைத. 
இப்தபபாத உங்களுக்குத் தேனிடம ததேடவ. நபான் பின்பு வந்த சந்திக்கிதறைன்."

மகபாமண்டைதலசுவரர் அங்கிருந்த புறைப்பட்டு விட்டைபார். தயேரம் குமுறிக் வகபாண்டு வரும்தபபாத மிகவும் 
தவண்டியே மனிதேர் எதிரில் இருந்தேபாதல அழதவண்டும் தபபாலத் ததேபான்றும். அழுத தேணித்தக் 
வகபாளளவும் தணிவு இருக்கபாத. தேனிடமயில் விட்டு விட்டைபால் ஒருவபாறு தேணியும் என்று கருதிதயே அவர்
அங்கிருந்த வசன்றைபார். அவர் வசன்றை பின்பும் வநடுதநரமபாக மகபாரபாணி அடமதியேபாகக் கண்ணீர் 
வடித்தேவபாறு அததே இடைத்தில் வீற்றிருந்தேபார். அடமதிதயேபா, நிம்மதிதயேபா ஏற்படுகிறை வழியில்டல. 
கவடலகடள மறைக்க, அல்லத மடறைக்க ஏதேபாவத புதியே தபச்சு தவண்டியிருந்தேத. தகபாட்டைபாற்றிலுளள 
சமணப் பளளியில் குணவீர பண்டிதேர், கமலவபாகனை பண்டிதேர் என்று இரண்டு சமணத் தறைவிகள 
இருந்தேனைர். அவர்கள எப்தபபாதேபாவத சில சந்தேர்ப்பங்களில் மகபாரபாணியேபாடரச் சந்திக்க வருவதண்டு. 
வந்தேபால் நீண்டை தநரம் சமயே சம்பந்தேமபானை தேத்தவங்கடளப் தபசிவிட்டுப் தபபாவபார்கள. அவர்கள வந்த 
தபசிவிட்டுச் வசன்றை பின்பு அடதேக் தகட்டுக் வகபாண்டிருந்தேவர்கள மனைத்தில் அழுக்டகத் தடடைத்த 
வபாசடனை பூசியே மபாதிரி ஒரு சபாந்தி, ஒரு நம்பிக்டக, வபாழ்க்டக முழுவதம் நல்ல விடளயேபாட்டு என்றை 
பயேமற்றை ஒரு எண்ணம் ஏற்படும். இந்தே மபாதிரி நபாநலம் படடைத்தேவர்கள உலகில் அத்தி பூத்தேபாற் 
தபபாலத்தேபான் அகப்படுவபார்கள. வபாழ்க்டகயில் அவநம்பிக்டக ஏற்படும்படி தபசிவிட்டுச் 
வசல்பவர்கதள வபரும்பபாதலபார்.

தபச்டசப் வபபாறுத்தேமட்டில் மகபாரபாணிக்கு எடடை தபபாட்டுப் பபார்த்தே அனுபவம் உண்டு. இடடையேபாற்று 
மங்கலம் நம்பி தபசி விட்டுப் தபபானைபால் தகட்டுக் வகபாண்டிருந்தேவர் மனைத்தில் அவடர எண்ணிப் 
பிரமிக்கும்படி வசயதவிட்டுப் தபபாவபார். தேளபதி வல்லபாளததேவன் வவடிப்பபாகப் தபசி 
உணர்ச்சியூட்டுவபான். அதேங்தகபாட்டைபாசிரியேர், பவழக்கனிவபாயேர் தபபான்றை பண்டிதேர்கள கபாரண கபாரியே 
ரீதியேபாக அழுத்தேம் படைப் தபசுவர். நபாரபாயேணன் தசந்தேன் குதேர்க்கமும் சிரிப்பும் உண்டைபாக்குவபான்.

ஆனைபால் தகபாட்டைபாற்று சமணத் தறைவியின் தபச்சு இவற்தறைபாடு மபாறுபட்டைத. வபாடும் பயிருக்குப் 
பருவமறிந்த வபயத தேடழக்கச் வசயயும் மடழ தபபான்றைத அத. சில தயேரமபானை தநரங்களில் 
மகபாரபாணிதயே சிவிடகடயே அனுப்பி அவடர வரவடழப்பதண்டு. சமீபத்தில் சிறித கபாலமபாக அந்தேத் 
தறைவி யேபாத்திடர தபபாயிருந்தேதேபால் அரண்மடனைப் பக்கம் வரவில்டல. இரண்டு மூன்று நபாட்களுக்கு முன் 
அவர் திரும்பி வந்திருப்பதேபாகக் கூறினைபார்கள. நிம்மதியேற்றை அந்தேச் சூழ்நிடலயில் அந்தேத் தறைவிடயே 
வரவடழத்தப் தபசினைபால் மனைத் வதேளிவு ஏற்படுவமன்று அவருக்குத் ததேபான்றியேத. உடைதனை சிவிடகடயே 
எடுத்தப் தபபாய அவடரயும் முடிந்தேபால் மற்வறைபாருவடரயும் அடழத்த வருமபாறு ஆட்கடள 
அனுப்பினைபார். சில நபாழிடககளில் அவர் வந்த தசரும் வடர தேனிடமயும், கவடலகளும் 
மகபாரபாணியேபாரின் மனைத்டதே வபாட்டி எடுத்த விட்டைனை. இரண்டு தறைவிகளும் வந்திருந்தேபார்கள. ஒளி 
தேவழும் தூயே முகமும், முண்டிதேமபாக்கப்பட்டு வழுவழுவவன்று மின்னும் தேடலயுமபாக அருவளபாளி 
கனியும் அந்தேத் தறைவிகளின் ததேபாற்றைத்டதேப் பபார்த்தே தபபாத நிம்மதி வந்தவிட்டைத தபபாலிருந்தேத. 
மகபாரபாணி எதிர்வகபாண்டு எழுந்த வசன்று வணங்கி அவர்கடள வரதவற்றைபார். ஒருவருக்வகபாருவர் நலம் 
விசபாரித்தக் வகபாண்டு தேன் யேபாத்திடர அனுபவங்கடளச் சிறித தநரம் கூறினைபார்கள அவர்கள இருவரும். 
அந்தேச் சமயேத்தில் அதேங்தகபாட்டைபாசிரியேரும், பவழக்கனிவபாயேரும் தவறு அங்கு வந்த தசர்ந்தேபார்கள. 
'சரியேபானை அடவ கூடி விட்டைத!' என்று நிடனைத்த மனைநிடறைவு வபற்றைபார் மகபாரபாணி! "சுவபாமி! 
கவடலகடள உணர்ந்த வகபாண்டு கலங்கும் இயேல்பு முதேன் முதேலபாக எப்தபபாத மனிதே மனைத்தக்கு 
உண்டைபாயிற்று?" என்று ஒரு தகளவிடயேக் தகட்டுவிட்டுக் குணவீர பண்டிதேருடடையே முகத்டதே நிமிர்ந்த 
பபார்த்தேபார் மகபாரபாணி.

குணவீர பண்டிதேர் தேம்தமபாடு வந்திருந்தே கமல வபாகனைடரப் பபார்த்தச் சிரித்தேபார். பின்பு கூறினைபார்:

"இன்பங்கடள உணர்ந்த மகிழும் இயேல்பு ஏற்பட்டை தபபாத!"

மகபாரபாணி இதேற்குப் பதில் வசபால்வதேற்குள அதேங்தகபாட்டைபாசிரியேரும், பவழக்கனிவபாயேரும் குறுக்குக் 
தகளவி தகட்டைபார்கள. தபச்சு அவர்கள நபால்வருக்குளதளதயே விவபாதேம் தபபாலச் சுழன்றைத. மகபாரபாணி 
அதேன் நயேத்டதே விலகியிருந்த அனுபவிக்கலபானைபார்.

"சமணர்கள எப்தபபாததம நிடலயேபாடமடயேத்தேபான் வற்புறுத்தவபார்கள" - அதேங்தகபாட்டைபாசிரியேர் பிரபான் 
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இடடையிதல குறுக்கிட்டைபார்.

"நிடலயேபாடம ஒன்தறை நிடலப்பத, நிடலப்பதேபாகத் ததேபான்றுவவதேல்லபாம் நிடலயேபாதேத, என்று தேபாதனை 
சமணர்களின் நூல்கள எல்லபாம் கூறுகின்றைனை?" என்றைபார் பவழக்கனிவபாயேர்.

"நீங்கள எங்களுடடையே வகபாளடகடயேத் திரித்தக் கூறுகிறீர்கள. நிடலயேபாடமடயேக் குறித்த எல்லபாச் 
சமயேங்களுதம உடைன்படுகின்றைனை. எங்கள நூல்கள உண்டமடயே ஒளிக்கபாமல் வசபால்லும் தபபாத கசப்பபாக
இருக்கிறைத. திருக்குறைளும் நிடலயேபாடமடயேச் வசபால்கிறைத. எங்கள சமயேத்தேபார் எழுதியே நபாலடியேபாரும் 
நிடலயேபாடமடயேச் வசபால்லுகிறைத. திருக்குறைள, 'வபாழ்க்டக நிடலயேபாதேத; வசல்வம் நிடலயேபாதேத; இளடம
நிடலயேபாதேத; ஆனைபாலும் வபாழ்ந்த பபார். மடனைவி மக்கதளபாடு அறைம் பிறைழபாமல் வபாழு. புகழ் எயத' என்று 
நம்பிக்டக யூட்டுகிறைத. நபாங்கள சபாதேபாரண மனிதே இயேல்டப மனைத்தில் வகபாண்டு பயேமுறுத்திச் 
வசபால்லியிருக்கிதறைபாம்" என்றைபார் குணவீர பண்டிதேர்.

"எங்தக? நிடலயேபாடமடயேப் பற்றி ஒரு பபாட்டுச் வசபால்லுங்கள" என்று அவடரக் தகட்டைபார், 
அதவடரயில் தபசபாமல் இருந்தே மகபாரபாணி.

"இளடமயும் நிடலயேபாவபால் இன்பமும் நின்றைவல்ல
வளடமயுங் அஃததேயேபால் டவகலும் தன்பவவளளம்
உளவவனை நிடனையேபாததே வசல்கதிக் வகன்று வமன்றும்
விடளநிலம் உழுவபார்தபபால் வித்தநீர் வசயதவகபாளமின்!"

குணவீர பண்டிதேரின் குரல் கணீவரன்று ஒலித்த ஓயந்தேத.

"இததேபான் எங்கள தேத்தவம். இன்டறைக்கு இருப்பத என்டறைக்கும் இருக்குவமன்று எண்ணி நபாங்கள நம்பி
ஏமபாறுவதில்டல. என்டறைக்கும் இருக்கும் எததவபா அடதேப் பயிர் வசயயே முயேலுகிதறைபாம்." - அவதர 
விளக்கினைபார்.

"தேமிழ் இலக்கியேத்திலுளள வபரும்பபாலபானை சமணப்பபாடைல்கள இடதேத் தேபான் வற்புறுத்தகின்றைனை" என்று 
அதேங்தகபாட்டைபாசிரியேர் கூறினைபார்.

"சித்திரக்கபாரனுக்கு ஏழு வர்ணங்கள தமலும் ஒதர மபாதிரி அன்புதேபான். உலகத்திலுளள இன்பம், தன்பம் 
எல்லபா உணர்ச்சிகடளயும் நபாங்கள பிரித்தப் பபார்ப்பதில்டல. எல்லபாதம நிடலயேபாதேடவ என்றை 
உணர்வில் அடைங்கியேடவ. நிடலயேபாதேவற்டறை வவறுக்கவில்டல. அனுதேபாப்படுகிதறைபாம். 'எவ்வளவு 
நபாட்களபானைபாலும் வபாடைபாத' என்றை தபதேடம நிடனைவுடைன் டகயில் பூச்வசண்டடை ஏந்திக் வகபாண்டிருக்கும் 
குழந்டதே மபாதிரி உலகம் இருக்கிறைத. நபாங்கள தூர இருந்த அந்தேக் குழந்டதேடயேப் பபார்த்த 
அனுதேபாபப்படும் வயேதேபானைவர் தபபாலிருக்கின்தறைபாம். கபாரணம்? 'அந்தே பூச்வசண்டு வபாடிவிடும்' என்றை 
உண்டம எங்களுக்கு நன்றைபாகத் வதேரிந்திருக்கின்றைத?" என்றைபார் குணவீரர்.

"விவபாதே முடறைக்கு உங்கள தபச்சு ஏற்கும்! ஆனைபால் நடடைமுடறைக்கு ஒத்தவரபாததே" என்றைபார் 
பவழக்கனிவபாயேர்.

"நடடைமுடறைடயேப் பற்றிக் கவடலப்படுகிறைவர்கள அல்லத பயேப்படுகிறைவர்கள எந்தே 
இலட்சியேங்கடளயும் நிறுவ முடியேபாத" என்று பவழக்கனிவபாருக்குக் கமலவபாகனைர் பதில் வகபாடுத்தேபார். 
விவபாதேம் கருத்தச் வசறிவுளளதேபாக இருந்தேத. அந்தே உடரயேபாடைல் வளர்ந்த வகபாண்தடை தபபானை விதேத்தில் 
மகபாரபாணிக்கு ஆறுதேல் ஏற்பட்டிருந்தேத.

நீண்டை தநரம் தபசிக் வகபாண்டிருந்தவிட்டுக் குணவீர பண்டிதேர் புறைப்படை எழுந்தேபார். எல்லபாருதம 
மரியேபாடதேயேபாக எழுந்த நின்றைனைர்.

"சுவபாமி! ஒரு சிறு விண்ணப்பம்."

"என்னை?"

"தேபாங்கள சற்று முன் பபாடினீர்கதள, அந்தேப் பபாடைடல ஓர் ஓடலயில் எழுதிக் வகபாடுத்தவிட்டுப் தபபாக 
இயேலுமபா?" இருந்தேபாற் தபபாலிருந்த நிடனைத்தக் வகபாண்டு தகட்பவர் தபபாலக் தகட்டைபார் மகபாரபாணி 
வபானைவன்மபாததேவி.
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"ஆகபா! ஓடலயும் எழுத்தேபாணியும் வகபாண்டு வரச் வசபால்லுங்கள. இப்தபபாததே எழுதிக் வகபாடுத்தவிட்டுப் 
தபபாகிதறைன்" என்றைபார் அவர். ஓடலயும் எழுத்தேபாணியும் வந்தேனை. குணவீரர் வபாயேபால் வசபால்ல, 
கமலவபாகனைர் ஓடலயில் எழுதினைபார். எழுதி முடித்தேதம் மகபாரபாணி அடதேப் பயேபக்திதயேபாடு வபாங்கிக் 
வகபாண்டைபார். அந்தேப் பபாட்டுக்கு அவ்வளவு மரியேபாடதே வகபாடுத்த மகபாரபாணியேபார் வபாங்கிக் வகபாண்டைடதேக் 
கண்டு அதேங்தகபாட்டைபாசிரியேரும், பவழக்கனிவபாயேரும் ஆச்சரியேத்ததேபாடு சிறித அசூடயேயும் அடடைந்தேனைர்.
---------
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2.5. மபானைகவசனுக்கு தநர்ந்தே தன்பம்

"வதேன்பபாண்டி நபாட்டுப் படடைகள விடரவில் வடைக்கு எல்டலக்கு அனுப்பப்படும். அதவடரயில் 
எல்டலப் பபாதகபாப்பு ஏற்பபாடுகடள நீங்கள சமபாளித்தப் பபாதகபாத்தக் வகபாளள தவண்டியேத" என்றை 
கருத்தேடைங்கியே திருமுகத்ததேபாடு மபானைகவசடனை அன்று கபாடலயிதலதயே அவசரமபாகக் கரவந்தேபுரத்தக்குத் 
திருப்பி அனுப்பிவிட்டைபார் மகபாமண்டைதலசுவரர். மபானைகவசனும் தேபாமதேமின்றி உடைதனை புறைப்பட்டு 
விட்டைபான். வருகிறைதபபாத வந்தேததபபால் முன்சிடறைப் பபாடதே வழிதயே வசன்றைபான். சரியேபாக நடுப்பகல் 
தநரத்தக்கு முன்சிடறை தபபாயவிடை முடியும். குதிடரடயே விடரவபாகச் வசலுத்தினைபால் அதேற்கும் முன்னைபால் 
தபபாயவிடைலபாம். அந்தே தநரத்தக்கு அங்தக தபபாவதேனைபால் ஒரு நன்டமயும் இருக்கிறைத. பகல் உணடவ 
முன்சிடறை அறைக்தகபாட்டைத்தில் அந்தே தவடிக்டகத் தேம்பதிகளின் உபசரிப்புக்கு இடடைதயே சுடவ 
நிடறைந்தேதேபாக முடித்தக் வகபாளளலபாம். கணவனும், மடனைவியுமபாக ஒருவருக்வகபாருவர் தகலி வசயத 
வகபாண்தடை அறைக்தகபாட்டைத்தக்கு வந்த வசல்தவபாருக்வகல்லபாம் அறுசுடவ உணதவபாடு நடகச்சுடவயும் 
அளிக்கும் அண்டைரபாதித்தேடனையும், தகபாடதேடயேயும் நிடனைக்கும் தபபாத அப்தபபாததே அவர்கடளக் 
கண்டுவிட்டைத தபபான்றிருந்தேத அவனுக்கு. கரவந்தேபுரத்திலிருந்த முக்கியேமபானை திருமுகத்டதே 
அரண்மடனைக்குக் வகபாண்டுவரும் அவசரத்தில் ஒதர ஒரு தவடளதேபான் அந்தே அறைக்தகபாட்டைத்தில் தேங்கிச் 
சபாப்பிட்டிருக்கிறைபான் அவன். இருந்தம் அந்தே ஒரு தவடளப் பழக்கத்தக்குளதள அவர்கள அவனுடடையே 
மனைத்தில் ஆழப் பதிந்திருந்தேபார்கள.

'குழந்டதே குட்டிகள இல்லபாமல் வயேத மூத்தே அந்தேத் தேம்பதிகள அடதே ஒரு குடறைவபாக எண்ணிக் 
கவடலப்படுவதேபாகதவ வதேரியேவில்டல. அதேனைபால் தேபாதனைபா என்னைதவபா வருகிறைவர்கடளவயேல்லபாம் 
குழந்டதேகளபாக நிடனைத்த அன்பு வசலுத்தே அவர்களபால் முடிகிறைத. அறைக்தகபாட்டைங்களும், 
அட்டிற்சபாடலகளும் நடைத்தினைபால் மட்டும் தபபாதமபா? உலகம் முழுவதம் சிரிப்பதேற்கும், அன்பு 
வசயவதேற்கும், உபசரிப்பதேற்கும் ஏற்றைத என்று எண்ணும் அண்டைரபாதித்தேனும் தகபாடதேயும் தபபான்றை 
ஆட்களதேபான் அறைக் தகபாட்டைத்டதே அர்த்தேமுளள தேபாக்குகிறைபார்கள. தசர, தசபாழ நபாடுகளில் எத்தேடனை 
அறைச்சபாடலகள இருந்தேபால் என்னை? அங்வகல்லபாம் அண்டைரபாதித்தேனும், தகபாடதேயும் இல்லபாதேவடர 
அடவ அறைச்சபாடலகளபாக முடியுமபா? சிரிப்பதேற்கு ஆளில்லபாதே அறைச்சபாடலகள அடவ! கடைல் கடைந்தம், 
தேடர வழியேபாகவும் எவ்வளவு வதேபாடலவிலிருந்த யேபாத்திரீகர்கள வந்தேபாலும் அவர்கடளவயேல்லபாம் 
அண்ணன் தேம்பிகளபாக, உடைன் பிறைந்ததேபாரபாக எண்ணும் தகபாடதேயும் அண்டைரபாதித்தேனும் தேபான் பபார்க்கப் 
தபபானைபால் இந்நபாட்டின் உண்டமயேபானை பிரமுகர்கள! 'உண்டி வகபாடுத்ததேபார் உயிர் வகபாடுத்ததேபாதர' என்றை 
தேத்தவத்டதே வமயப்பித்தக் வகபாண்டு வருபவர்கள அவர்கள தேபாதம?' அன்று ஏதனைபா, அந்தேத் தூதேன் 
மனைத்தில் முன்சிடறை மணியேக்கபாரனும், அவன் மடனைவியுதம நிடறைந்திருந்தேபார்கள. அவர்கடளப் 
பற்றிதயே அவன் அதிகமபாகச் சிந்தித்தேபான். தேபான் வகபாண்டு தபபாகும் அரசபாங்கச் வசயதி, அதேன் அவசரம் 
ஆகியேடவ கூடை அவ்வளவபாக அவனுடடையே மனைத்டதேக் கவர்ந்த விடைவில்டல.

ஆனைபால் நண்பகலில் அவன் முன்சிடறை அறைக்தகபாட்டைத்டதே அடடைந்தே தபபாத வபரிதம் 
ஏமபாற்றைமடடைந்தேபான். அங்தக அண்டைரபாதித்தே டவணவனும் தகபாடதேயும் இல்டல. "வகபாற்டக 
முத்தக்குளி விழபாடவப் பபார்ப்பதேற்கபாகப் தபபாயிருக்கிறைபார்கள" என்று அறைக்தகபாட்டைத்தப் பணியேபாட்கள 
கூறினைபார்கள. தூதேனுக்கு அன்றும் அங்தக பகல் உணவு கிடடைத்தேத. ஆனைபால் அண்டைரபாதித்தேனும், 
தகபாடதேயும் பக்கத்திலிருந்த சிரிக்கச் சிரிக்கப் தபசி உபசபாரம் வசயத தபபாடுகிறை சபாப்பபாடு மபாதிரி 
இல்டல அத! அங்கு அதிக தநரம் தேங்கக் கூடை விருப்பமில்லபாமல் உடைதனை புறைப்பட்டு விட்டைபான் அவன். 
வகபாற்டகயிலிருந்த திரும்பினைபாலும் தேபான் வசல்லுகிறை அததே சபாடல வழியேபாகத்தேபான் திரும்ப தவண்டும் 
என்று அவனுக்குத் வதேரியும். ஆனைபால் முத்தக்குளி விழபாடவப் பபார்க்கப் தபபாகிறைவர்கள அவ்வளவு 
அவசரமபாகத் திரும்ப மபாட்டைபார்கள என்று ததேபான்றியேதேனைபால் அவர்கடள வழியில் எங்தகயேபாவத எதிதர 
சந்திக்கலபாம் என்றை நம்பிக்டகடயே அவன் டகவிட்டுவிட்டைபான்.

அததே நிடலயில் இடடைவழியில் எங்கும் தேங்கபாமல் பயேணத்டதேத் வதேபாடைர்ந்தேதேபால், அன்று இரவு 
நடுச்சபாமத்தக்குளளபாக ஒருவபாறு அவன் கவந்தேபுரத்டதே அடடைந்த விடை முடியும். வவயிலின் 
மிகுதிடயேயும் வபானில் அங்வகபான்றும், இங்வகபான்றுமபாக தமகக் கற்பபாடறைகள மிதேப்படதேயும் கண்டு 
மடழ வந்த நடுதவ பிரயேபாணத்டதேத் தேடடைப்படுத்தி விடைபாமல் இருக்க தவண்டுதம என்று 
கவடலயேபாயிருந்தேத அவனுக்கு. ஏதேபாவத ஊர்ப்புறைத்டதே ஒட்டிச் வசன்று வகபாண்டிருக்கும் தபபாத மடழ 
வந்தேபால் குதிடரடயேயும் கட்டிவிட்டு எங்தகயேபாவத தேங்கிக் வகபாளளலபாம். இல்லபாவிட்டைபால் 
வதேபால்டலதேபான். முன்சிடறையிலிருந்த ஒரு குறிப்பிட்டை வதேபாடலவுவடர அந்தேச் சபாடலயில் ஊர்கள 
இடடையிடடைதயே வரும். அதேன் பின் கவந்தேபுரம் வடர மடலச்சரிவிலும், அடைர்ந்தே கபாடுகடள வகிர்ந்த 
வகபாண்டும் வசல்கிறைத சபாடல. எதேற்கும் வகபாஞ்சம் தவகமபாகப் தபபாவததே நல்லத என்றை எண்ணத்தடைன் 
குதிடரடயே விடரவபாகச் வசலுத்திக் வகபாண்டிருந்தேபான் அவன். சபாடலயில் எந்தே இடைங்களில் சிறுசிறு 
ஊர்கள இருந்தேனைதவபா, அங்வகல்லபாம் கூடை அதிகமபானை கலகலப்பு இல்டல. எல்தலபாரும் முத்தக்குளி 
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விழபாவிற்குச் வசன்றிருந்தேபார்களபாதேலபால் ஊர்கள அடமதியேபாக இருந்தேனை. அதனைகமபாக அந்தேப் 
வபருஞ்சபாடலயில் சிவிடககள, யேபாடனைகள, குதிடரகள, கபால்நடடையேபாகச் வசல்தவபார் என்று 
தபபாக்குவரத்த இருந்த வகபாண்தடை இருக்கும். அன்டறைக்தகபா அதவும் குன்றியிருந்தேத. அவனுடடையே 
குதிடரதேபான் சபாடலடயே ஏகதபபாகமபாக அக்கிரமித்தச் சுதேந்திரமபாகச் வசன்று வகபாண்டிருந்தேத. மபாடலயில்
சிறு தூறைல் இருந்தேத. வபருமடழயேபாகப் வபயயேபாதேதேபால் அதேனைபால் அவனுக்கு அதிக இடடையூறு இல்டல. 
எங்கும் நிற்கபாமல் வசன்று வகபாண்டிருந்தேபான். ஆனைபால் இருட்டுகிறை சமயேத்தக்குச் சபாடல மடலச்சரிடவ 
ஒட்டிச் வசன்று வகபாண்டிருந்தே தபபாத மடழ வலுவபாகப் பிடித்தக் வகபாண்டு விட்டைத. மின்னைலும் 
இடியுமபாக தமகம் இருட்டிக் வகபாண்டு இயேற்டகயேபானை இருதளபாடு கலந்த கருடமக்கு அழுத்தேம் 
வகபாடுத்திருந்தேத. வபானைப் வபருங்குளத்தின் வடிகபாற் கண்கடள யேபாதரபா உடடைத்த விட்டுவிட்டை மபாதிரி 
மடழ வகபாட்டியேத. இருளில் வழி அறிவத கூடை வரவரக் கடினைமபாகிக் வகபாண்டிருந்தேத. ஏதேபாவத ஒரு 
பபாழ்மண்டைபம் வழியில் அகப்பட்டைபால் கூடைப் பிரயேபாணத்டதேத் தேற்கபாலிகமபாக நிறுத்திக் வகபாண்டு 
விடைலபாவமன்று அவனுக்குத் ததேபான்றியேத. வபருமடழக் கபாலங்களில் இடி அதிகமபாக இருக்கும் தபபாத 
கபாட்டு மரங்களின் கீதழ தேங்குவத நல்லதேல்லதவ என்றை அச்சமும் அவனுக்கு இருந்தேத.

அந்தேச் சமயேத்தில் சமயே சஞ்சீவி தபபால் சபாடலதயேபாரத்தில் ஒரு பபாழ்மண்டைபம் வதேரிந்தேத. அதில் கபாட்டுச் 
சுளளிகளபால் வநருப்பு மூட்டிக் குளிர்கபாயந்த வகபாண்டிருந்தேபார்கள சிலர். அந்தே வவளிச்சம் 
இல்டலயேபானைபால் அப்தபபாதிருந்தே இருட்டில் அந்தே மண்டைபம் அங்கிருப்பததேபா, அதில் ஆட்கள 
உட்கபார்ந்திருப்பததேபா அவன் கட்புலனுக்குத் வதேரிந்திருக்கதவ முடியேபாத.

அவ்வளவு மடழதயேபாடசயிலும் அவனுடடையே குதிடரக் குளம்வபபாலி அவர்களுக்குக் தகட்டிருக்க 
தவண்டும். எல்தலபாரும் சபாடலப்பக்கமபாகத் திரும்பிப் பபார்த்தேடதே மபானைகவசன் கண்டைபான். குதிடர 
நடனையேபாமல் மண்டைபத்தின் முன்புறைத் தூணில் கட்டிவிட்டு, உடடைகடளப் பிழிந்த விட்டுக் 
வகபாண்டைபான். உடைல் வதேப்பமபாக நடனைந்திருந்தேத. மகபாமண்டைதலசுவரரின் திருமுக ஓடல இடுப்புக்குள 
பத்திரமபாக இருந்தேத. "அந்தேக் கபாலத்தில் இந்தேப் பபாழ்மண்டைபத்டதேக் கட்டியே வளளல் யேபாவரன்று 
வதேரிந்தேபால் இப்தபபாத அவனுக்கு நபாம் எல்தலபாரும் தசர்ந்த ஒரு நல்ல நிடனைவு மண்டைபதம கட்டி 
டவத்த விடைலபாம்" என்று சிரிப்புடைன் வசபால்லிக் வகபாண்தடை அவர்களுக்குப் பக்கத்தில் தேபானும் தபபாயக் 
குளிர் கபாயவதேற்கு உட்கபார்ந்தேபான் மபானைகவசன். அவன் சிரிப்தபபா, தபச்தசபா அவர்களிடடைதயே பதில் 
சிரிப்புகடளதயேபா, தபச்சுக்கடளதயேபா உண்டைபாக்கவில்டல. தேங்களுக்குள ஒருவர் முகத்டதே ஒருவர் 
பபார்த்தக் வகபாண்டைபார்கள. மபானைகவசன் அடதேப் வபபாருட்படுத்தேபா விட்டைபாலும் மனிதே இயேல்டப 
மீறியேதேபாக இருந்தேத அவர்கள நடைந்த வகபாண்டை விதேம். இந்தே மபாதிரி சமயேத்தில் "நீங்கள யேபார்? எங்கிருந்த 
வருகிறீர்கள?" என்று விசபாரித்த அறியே முயேல்வத தேபான் சபாதேபாரண மனிதே இயேற்டக. அதேற்குக் கூடை 
அவர்கள முயேவில்டல. ஆனைபால் மபானைகவசன் அவர்கடளப் தபபால் ஊடமயேபாக இருந்த விடைவில்டல.

"ஐயேபா! நீங்கவளல்லபாம் யேபார்? வகபாற்டக முத்தக்குளி விழபா பபார்த்தவிட்டுத் திரும்பி வரும்தபபாத 
மடழயில் அகப்பட்டுக் வகபாண்டீர்களபா? அடைடைபா! எதேற்கு இவ்வளவு அவசரமபாகத் திரும்பினீர்கள? 
நபாடளக்குக் கபாடலயில் சபாவகபாசமபாகத் திரும்பியிருக்கக் கூடைபாததேபா?" என்று அன்தபபாடு விசபாரித்தேபான்.

அவர்கள இந்தே விசபாரிப்புக்கு பதில் வசபால்லவில்டல. தேங்களுக்குள ஒருவடரவயேபாருவர் பபார்த்தச் 
சிரித்தக் வகபாண்டைபார்கள. மபானைகவசனுக்கு முகம் சுண்டிப் தபபாயிற்று. தபசுவடதே நிறுத்திக் வகபாண்டைபான். 
தவற்று முகம், புத ஆட்கள என்று தவறுபபாடின்றிப் தபசிப் பழகும் அண்டைரபாதித்தேன் தேம்பதிகள அவன் 
நிடனைவில் மறுபடியும் ததேபான்றினைபார்கள. 'மனிதேனுக்கு மனிதேன் தபசிப் பழகிக் வகபாளளத்தேபாதனை வமபாழி, 
உணர்ச்சிகவளல்லபாம் இருக்கின்றைனை? அதேற்குக் கூடைத் தேயேங்கும் சில பிரகிருதிகள இப்படியும் 
இருக்கின்றைனைதவ' என்று எண்ணி வியேந்தேபான் அவன். ஒன்று அவர்கள ஊடமகளபாயிருக்க தவண்டும் 
அல்லத அமிழ்தினும் இனியே தேமிழ் வமபாழிதயே வதேரியேபாதேவர்களபாயிருக்க தவண்டும் என்று அவனுக்குத் 
ததேபான்றியேத.

மடழயும் விடுகிறைபபாடைபாயில்டல. தநரமபாகிக் வகபாண்டிருந்தேத. அந்தேப் பபாழ் மண்டைபத்திதலதயே 
எல்தலபாரும் மூடலக்கு மூடல சுருண்டு படுத்தேனைர். குளிர் கபாயவதேற்கபாக மூட்டியிருந்தே தீ அடணந்த 
மண்டைபத்தில் இருள சூழ்ந்தேத. படுத்தே சிறித தநரத்தக்வகல்லபாம் மபானைகவசன் அயேர்ந்த 
தூங்கிவிட்டைபான்.

நல்ல தூக்கத்தில் யேபாதரபா உடைம்டபத் வதேபாட்டு அமுக்குகிறை மபாதிரி இருந்தேத. உடைம்டபத் வதேபாட்டு 
அமுக்கி இடுப்டபக் கட்டுவத தபபால் உணரதவ தளளி எழுந்தேபான். அவனைபால் எழுந்திருக்க 
முடியேவில்டல. ஏததேபா வசபால்ல முயேன்றைபான், வபார்த்டதேகள வரவில்டல. வபாய உளறியேத. தேன்டனை யேபாதரபா 
பலமபாகப் பிடித்தக் வகபாண்டு, வபாடயேயும் மூடியிருக்கிறைபார்கள என்படதே உணர்ந்தேபான். அடுத்தே கணம் 
முதகிலும், தேடலயிலும் பலமபானை அடிகள விழுந்தேனை. அவனுக்குத் தேன் நிடனைவு தேவறியேத. அப்படிதயே 
சுருண்டு விழுந்தேபான். அதேன் பின்னைர் பபாழ்மண்டைபத்தில் நடைந்தேவதேபான்றும் அவனுக்குத் வதேரியேபாத.
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வபபாழுத விடிந்த கதிரவன் ஒளி தமதலறிக் கதிர்கள மண்டைபத்தக்குள விழுந்தே தபபாத வலி வபபாறுக்க 
முடியேபாமல் முனைகிக் வகபாண்தடை வமல்ல எழுந்திருக்க முயேன்றைபான் அவன். எழுந்த நடைக்க 
முடியேவில்டல. மூட்டுக்கு மூட்டு வலித்தேத. அந்தே தநரத்தில் வதேயவம் அவனுக்கு ஓர் அருடமயேபானை 
உதேவிடயேக் வகபாண்டு வந்த தசர்த்தேத. இடுப்பிலிருந்த திருமுகமும் மண்டைபத்தத் தூணில் கட்டியிருந்தே 
குதிடரயும் அவனிடைமிருந்த பறிதபபாயினை. வகபாற்டகத் திருவிழபாவுக்குப் தபபாயிருந்தே 
அண்டைரபாதித்தேனும், தகபாடதேயும் அந்தேப் பபாடதேயேபாகத் திரும்பி வந்தேபார்கள. அவன் இடறைந்த 
கூச்சலிட்டைபான்.

'யேபாடரப் பற்றி நபாம் அதிகம் சிந்திக்கிதறைபாதமபா, அவர்கடளத் வதேயவம் நம் பக்கத்தில் தடணயேபாகக் 
வகபாண்டு வந்த தசர்க்கின்றைவதேன்பத எவ்வளவு வபரியே உண்டம?' என்று அவர்கடள அந்தேப் பபாடதேயில் 
கண்டைவுடைதனை எண்ணினைபான். அவன் வமயசிலிர்த்தேத. அவர்கடள அங்கு வகபாண்டு வந்த தசர்த்தே 
இடறைவடனை வபாழ்த்தினைபான் மபானைகவசன்.

அந்தேத் தேம்பதிகள அந்நிடலயில் அவடனை அங்தக கண்டு பதேறிப் தபபானைபார்கள. நடைந்தேடதேவயேல்லபாம் 
அவர்களிடைம் விவரமபாகக் கூறினைபான் மபானைகவசன்.

"நபாடு முழுவததம வகட்டுப் தபபாயக் கிடைக்கிறைத அப்பபா! நல்லவன் வவளியில் இறைங்கி நடைக்கதவ 
கபாலமில்டல இத!" என்று வதேபாடைங்கிக் வகபாற்டகயில் நடைந்தே குழப்பத்டதே அவனுக்குச் வசபான்னைபார்கள.

அடி, உடதே பட்டைதகூடை அவடனை வருத்தேத்தக்குளளபாக்கவில்டல. 'முக்கியேமபானை அரசபாங்கத் 
திருமுகத்டதேத் திருட்டுக் வகபாடுத்த விட்தடைபாதம, என்னை ஆகுதமபா - என்னை ஆகுதமபா?' என்று எண்ணி 
அஞ்சினைபான் அவன்.

"பரவபாயில்டல அப்பபா? நீ என்னை வசயவபாய, உன்டனை முதேலில் ஊருக்கு அடழத்தப் தபபாக ஏற்பபாடு 
வசயகிதறைன்" என்று தகபாடதேடயே அவனைருகில் தடண டவத்தவிட்டுத் தேபான் மட்டும் பக்கத்த ஊர் வடர 
நடைந்த தபபாய ஒரு சிவிடகயும் சுமக்கும் ஆட்களும் தேயேபார் வசயத வகபாண்டு வந்தேபான் அண்டைரபாதித்தே 
டவணவன். சிவிடக அன்று மபாடலப் வபபாழுத சபாயும் தநரத்தக்கு அவடனைக் கரவந்தேபுரத்தக்குக் 
வகபாண்டு தபபாயச் தசர்த்தேத.
-------
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2.6. தேடமயேனும் தேங்டகயும்

வதேன்பபாண்டி நபாட்டின் வீரத் தேளபதி வல்லபாளததேவன் இந்தேக் கடதேயின் வதேபாடைக்கத்திலிருந்த 
இதவடரயில் ஓயவில்லபாமல் அடலந்த வகபாண்டு தேபான் இருந்தேபான். அவனுக்கும் அவன் சிந்தேடனைக்கும் 
சில நபாழிடகப் வபபாழுதேபாவத அடமதி கிடடைத்திருக்குமபா என்பத சந்ததேகம் தேபான். தேன்டனையும் 
தேன்னுடடையேவற்டறையும் விடைத் தேன் கடைடமகடளப் வபரிதேபாகக் கருதம் அந்தே உண்டம வீரனுக்கு உடைன் 
பிறைந்தே தேங்டகடயேச் சந்தித்த மனைம் விட்டுச் சிறித தநரம் தபசிக் வகபாண்டிருப்பதேற்குக் கூடை இதவடர 
ஒழியேவில்டல.

இப்தபபாத கூடை அவனுக்கு ஒழியேபாத தேபான். தகபாட்டைபாற்றுப் படடைத்தேளத்தக்குப் தபபாய உடைதனை படடை 
ஏற்பபாடுகடளக் கவனிக்குமபாறு அவனுக்கு அவசரக் கட்டைடள இட்டிருந்தேபார் மகபாமண்டைதலசுவரர். 
அவருடடையே கட்டைடளயின் அவசரத்டதே விடை, அவசரமபாகத் தேன் தேங்டக பகவதிடயேயும், ஆபத்ததேவிகள 
தேடலவன் குடழக்கபாதேடனையும் சந்திக்க தவண்டியிருந்தேத அவனுக்கு.

வவளிப்படடையேபாகச் சந்திக்க முடியேபாதே சந்திப்பு அத. மடறைமுகமபாகப் பயேந்த பயேந்த வசயகிறை 
கபாரியேங்கதள மகபாமண்டைதலசுவரருடடையே கவனைத்தக்கு எட்டி விடுகின்றைனை. வவளிப்படடையேபாகச் 
வசயதேபால் தேப்ப முடியுமபா? அன்டறையே நிகழ்ச்சிகளிலிருந்த இடடையேபாற்று மங்கலம் நம்பிடயேப் பற்றி 
அதிக முன்வனைச்சரிக்டகயும், கவனைமும் தவண்டுவமன்று அவன் தீர்மபானைத்தக்கு வந்திருந்தேபான்.

முதேலில் ஆபத்ததேவிகள தேடலவன் மகர வநடுங்குடழக்கபாதேடனைக் கண்டு அரண்மடனைத் ததேபாட்டைத்தின் 
அடைர்த்தியேபானை பகுதி ஒன்றுக்குச் வசன்று தபசிக் வகபாண்டிருந்தேபான். குடழக்கபாதேன், தேளபதி 
அரண்மடனைக்கு வருவதேற்கு முன் அங்கு நடைந்தே சில நிகழ்ச்சிகளில் தேபான் கண்டை சிலவற்டறை விவரமபாகக் 
குறிப்பிட்டுச் வசபான்னைபான்.

"நீங்கள முன்பு தகபாட்டைபாற்றிலிருந்த என்டனை அனுப்பியே தபபாத கூறியேபடி கூடியே வடர 
மகபாமண்டைதலசுவரருடடையே கண்ணுக்கு அகப்படைபாமல் இருக்க முயேன்தறைன். ஆனைபால் கடடைசியில் அவர் 
கண்டு பிடித்த விட்டைபார்."

"குடழக்கபாதேதர! நீங்கள நிடனைப்பத தபபால் அந்தே மனிதேடர அவ்வளவு எளிதேபாக ஏமபாற்றி விடை முடியேபாத. 
எனைக்தக வதேரியும். இருந்தேபாலும் உங்களபால் முடிகிறைதேபா இல்டலயேபா என்று தசபாதிப்பதேற்கபாகதவ அப்படிச் 
வசபால்லி அனுப்பிதனைன். உங்களுக்கும் எனைக்கும் இரண்டு கண்கள இருந்தேபால் இரண்டின் பபார்டவ 
ஆற்றைல் தேபான் இருக்கும். ஆனைபால் அவருடடையே இரண்டு கண்களுக்கு இருபத கண்களின் ஆற்றைல் உண்டு. 
அப்படி இருந்தம் சில சமயேங்கள அவடரப் பலவீனைப்படுத்தி விடுகின்றைனை!"

"உண்டம! கூற்றைத் தேடலவர்கள கூட்டைத்தின் தபபாத அவருடடையே ஆற்றைடலயும், பலவீனைத்டதேயும் தசர்ந்த
என்னைபால் கபாணமுடிந்தேத!"

"அத இருக்கட்டும்! இப்தபபாத நீங்கள எப்படியேபாவத அந்தேப்புரப் பகுதிக்குச் வசன்று என்னுடடையே 
தேங்டக பகவதிடயே இங்தக அடழத்த வரதவண்டும்" என்றைபான் தேளபதி.

"இப்தபபாதிருக்கிறை சூழ்நிடலயில் நபான் அந்தேப்புரத்தக்குள நுடழந்தேபால் ஒரு வபரியே கலவரதம 
உண்டைபாகிவிடும். அங்தக புவனை தமபாகினி என்று ஒரு வண்ணமகள என்டனை நிடனைத்த நடுங்கிக் 
வகபாண்டிருக்கிறைபாள. என் தேடலடயே அந்தேப்புரத்தக்குள பபார்த்தவிட்டைபால் தவறு விடனைதயே 
தவண்டியேதில்டல" என்று வதேபாடைங்கிப் புவனை தமபாகினியின் மூலம் மகபாமண்டைதலசுவரர் தேன்டனைப் 
பற்றி உளவறிந்தே விவரத்டதே தேளபதிக்கு விளக்கிக் கூறினைபான் அவன்.

"அப்படியேபானைபால் பகவதிடயே இப்தபபாத இங்தக வரவடழத்தச் சந்திப்பதேற்கு தவறு வழி?"

தேளபதியின் தகளவிக்கு வழி வசபால்ல வடகயேறியேபாமல் விழித்தேபான் குடழக்கபாதேன். அவர்கள இருவரும் 
ததேபாட்டைத்தில் எந்தே இடைத்தில் நின்று தபசிக் வகபாண்டிருந்தேபார்கதளபா, அந்தே இடைதம அந்தேப்புரத்தச் 
சுவதரபாரமபாகத்தேபான் இருந்தேத. தமல் மபாடைத்தில் தேபான் பகவதி, விலபாசினி முதேலியே வபண்கள 
தேங்கியிருந்தேபார்கள. தமன்மபாடைத்திலிருந்தே அந்தே அடறை அவர்கள நின்றிருந்தே இடைத்திலிருந்த நபான்கபாள 
உயேரத்தில் இருந்தேத. தமதல இருந்தே அந்தேப்புரத்த அடறைகள ஒவ்வவபான்றின் நிடலக்கு தமதலயும் ஒரு 
சிறியே வவண்கல மணி வதேபாங்கிக் வகபாண்டிருந்தேத.

இருவரும் அந்தே அடறைகடள ஏறிட்டுப் பபார்த்தக் வகபாண்தடை என்னை விதேமபாகப் பகவதிடயேச் 
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சந்திப்பவதேன்று வதேரியேபாமல் திடகத்த நின்றைனைர்.

"எனைக்கு ஒரு வழி ததேபான்றுகிறைத. வசயத பபார்க்கிதறைன். நபான் நிடனைக்கிறைபடி நடைந்தேபாலும் நடைக்கலபாம். 
தவறு மபாதிரி ஆகிவிட்டைபால் ஏமபாற்றைம் தேபான்" என்று முகம் மலர்ந்த கூறினைபான் மகர 
வநடுங்குடழக்கபாதேன்.

"என்னை வழி அத?" தேளபதியின் வினைபாவில் ஆவல் தளளி நின்றைத.

"இருங்கள, இததேபா வசயத பபார்க்கிதறைன்" என்று வசபால்லிக் வகபாண்தடை தேடலக்கு தமலிருந்தே மபாமரத்தில் 
டகக்வகட்டுவத தபபால் சரம் சரமபாகத் வதேபாங்கிக் வகபாண்டிருந்தே மபாவடுக்களில் நபாடலந்டதேப் பறித்தேபான்.

தமதல பபார்த்த குறி டவத்த ஒவ்வவபாரு மபாவடுவபாக எறிந்தேபான். அவன் எறிந்தே மூன்றைபாவத மபாவடு 
அடறையின் வபாசலில் வதேபாங்கியே மணியின் நபாக்கில் பட்டு அடசந்தேத. அடுத்தே கணம் கணீவரன்று 
மணியின் ஓடச ஒலித்தேத.

எடதே எதிர்பபார்த்த அவன் அப்படிச் வசயதேபாதனைபா, அத உடைதனை நடைந்தேத. அந்தே மணிதயேபாடச 
எழுந்தேததம, "யேபாரத?" என்று அதேட்டிக் தகட்டுக் வகபாண்தடை பகவதி அடறைவபாசலுக்கு வந்தேபாள. கீதழ 
குனிந்த மபாவடு எறியேப்பட்டை திடசடயேப் பபார்த்தேபாள. மறுகணதம அவள தகபாபம் மலர்ந்தே சிரிப்பபாக 
மபாறியேத. கீதழ அவள தேடமயேன் வல்லபாளததேவன் மபாமரத்த அடைர்த்தியிலிருந்த தேடல நீட்டிச் டசடக 
வசயத அவடளக் கூப்பிட்டைபான். அவள 'வருகிதறைன்' என்பதேற்கு அடடையேபாளமபாகப் பதில் குறிப்புக் 
கபாட்டிவிட்டுக் கீதழ இறைங்கினைபாள.

"நல்ல தவடள! அடறைக்குள உங்கள தேங்டகதயே இருந்தேதேனைபால் என் தேந்திரம் பலித்தேத! இல்லபாவிட்டைபால் 
வம்பபாகியிருக்கும்" என்றைபான் மகர வநடுங்குடழக்கபாதேன்.

"குடழக்கபாதேதர! இப்தபபாததேபான் 'ஆபத்ததேவி' என்றை உம்முடடையே வபயேருக்குச் சரியேபானை வசயேடலச் 
வசயத விளக்கினீர். பிரமபாதேமபானை தேந்திரம். அபூர்வமபானை தயேபாசடனை, அபபாரமபானை குறி" எனைப் 
பபாரபாட்டினைபான் தேளபதி வல்லபாளததேவன்.

"என்னை அண்ணபா இத?என்டனைச் சந்திக்க தவண்டுவமன்றைபால் அந்தேப்புரத்தக்குள வந்த உரிடமதயேபாடு 
சந்திக்கலபாதம? ததேபாட்டைத்தில் நின்று இப்படிவயேல்லபாம் தேந்திரம் வசயவபாதனைன்?" என்று தகட்டுக் 
வகபாண்தடை பகவதி அங்கு வந்த தசர்ந்தேபாள.

"தேந்திரம் என்னுடடையேதேல்ல, பகவதி! நம் குடழக்கபாதேருடடையேத!" என்று வசபால்லிச் சிரித்தேபான் தேளபதி.

"நிடனைத்ததேன்! அவருடடையேதேபாகத்தேபான் இருக்க தவண்டுவமன்று. குறி தேவறைபாமல் எறிகிறைபாதர!"

"என் குறி கூடைச் சில சமயேங்களில் தேவறி விடுகிறைத அம்மணி!" எடதேதயேபா உட்வபபாருளபாக அடைக்கி 
டவத்தப் தபசினைபான் ஆபத்ததேவிகள தேடலவன். அவனுடடையே அந்தேச் சிதலடடைப் தபச்சு தேளபதி 
வல்லபாளததேவனுக்குச் சிரிப்டப உண்டைபாக்கிற்று.

"குடழக்கபாதேதர! நீங்கள தபபாய உங்கள தவடலகடளக் கவனிக்கலபாம். நபானும் பகவதியும் 
தேனிடமயேபாகப் தபச தவண்டியிருக்கிறைத. உங்களுக்குத் வதேரிவிக்க தவண்டியே முக்கியேமபானை வசயதிகள 
எடவதயேனும் இருந்தேபால் பகவதியிடைம் வசபால்லிவிட்டுப் தபபாகிதறைன். அவள உங்களுக்குத் 
வதேரிவிப்பபாள இப்தபபாத நீங்கள தபபாகலபாம்" என்று தேளபதி கூறினைபான்.

"நல்லத, வணக்கம்! நபான் விடடைவபற்றுக் வகபாளகிதறைன்" என்று வணங்கி புறைப்பட்டைபான் குடழக்கபாதேன். 
ததேபாட்டைத்தப் புதேர்கள, பதங்கிப் பதங்கித் தேன்டனை மடறைத்தக் வகபாண்டு வவளிதயேறை அவனுக்கு 
ஒத்தடழத்தேனை.

"அண்ணபா! நீங்கள அரண்மடனையிலிருந்த வவளிதயேறிச் வசல்லுவதேற்கு முன் உங்கடள எப்படியேபாவத 
ஒருமுடறை சந்தித்தவிடை தவண்டுவமன்று நபாதனை நிடனைத்தக் வகபாண்டு தேபானிருந்ததேன்" என்றைபாள பகவதி.

"பகவதி! இப்தபபாத இந்தே அரண்மடனையில் நிலவும் சூழ்நிடலயில் அண்ணனும் தேங்டகயும் தேனிதயே 
சந்தித்தப் தபசினைபால் கூடை மிகப் வபரியே அரசியேல் இரகசியேங்கடளப் தபசிக் வகபாளவதேபாக எண்ணிக் 
வகபாளவபார்கள."
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"மற்றைவர்கள என்வனைன்னை நிடனைப்பபார்கள என்படதேப் பற்றிக் கவடலப்பட்டுக் வகபாண்டிருந்தேபால் 
உலகத்தில் எந்தேக் கபாரியேத்டதேயுதம வசயயே முடியேபாத. அண்ணபா! நீங்கள என்டனைக் கூப்பிட்டை 
கபாரியேத்டதேப் தபசுங்கள. தநரம் ஆகிறைத" என்று அவடனைத் தரிதேப்படுத்தினைபாள அவன் தேங்டக.

"பகவதி! சிறு வயேதில் உனைக்கு நபான் தவடிக்டகயேபாக ஒரு கடதேடயே அடிக்கடி வசபால்தவன், அத 
நிடனைவிருக்கிறைதேபா?"

"ஏடழ தவளபான் ஒருவனுக்கு மண் சுவரின் தமல் கூடரயேபால் தவயந்தே குடிடச தேபான் வீடு. விடைபாதே 
அடடைமடழயேபால் சுவர்கள விழுந்தவிடுதமபா என்று அஞ்ச தவண்டியே சமயேத்தில் குடிடசக்குள மபாடு 
கன்று தபபாட்டு விடுகிறைத. நிடறை மபாதேத்ததேபாடு பிளடளப் தபற்றுக்குத் தேயேபாரபாயிருந்தே அந்தே ஏடழயின் 
மடனைவிக்கு அததே சமயேத்தில் இடுப்பில் வலி கண்டைத. இன்னும் சிறித தநரத்தில் குழந்டதே பிறைந்த 
விடுதமபா என்று பரபரப்பு ஏற்பட்டைத. அந்தேச் சமயேத்தில் குடிடசயின் ஒரு பக்கத்த மண் சுவர் ஈரம் 
தேபாங்கபாமல் விழுந்த விட்டைத. அந்தே வீட்டில் தவடல பபார்த்த வந்தே அடிடமச் சிறுவன் ஒருவன் இறைந்த 
தபபானைபான். வயேல்கள ஈரப்பதேமபாகதவ இருக்கும் தபபாததே விடதே விடதேத்தவிடை தவண்டுதம என்று 
வீட்டுத் தேடலவன் வயேலுக்கு ஓடினைபான். வழியிதல அவனுக்குக் கடைன் வகபாடுத்தேவர் அவடனை மறித்தக் 
வகபாண்டைபார். அந்தேச் சமயேம் பபார்த்தப் பக்கத்த ஊரில் அவன் உறைவினைர் ஒருவர் இறைந்த தபபானைதேபாக இழவு 
ஓடல வகபாண்டு வந்தேபான் ஒருவன். என்னை வசயவவதேன்தறை புரியேபாமல் அவன் திடகத்தக் வகபாண்டிருந்தே 
தபபாத தேளளமுடியேபாதே விருந்தினைர்கள இரண்டு தபர்கள அவன் குடிடசடயேத் ததேடிக் வகபாண்டு 
வந்தேபார்கள. அப்தபபாத குடிடசயின் பின்புறைமிருந்த அவனுடடையே மூத்தே புதேல்வனின் அலறைல் தகட்டைத. 
அவன் ஓடிப் தபபாயப் பபார்த்தேபான். அங்தக அவன் புதேல்வடனைப் பபாம்பு தீண்டியிருந்தேத. அவன் 
'தகபா'வவன்று கதேறி அழுதேபான். அந்தேச் சமயேத்தில் ஊர்க்கணக்கர் வந்த அவன் நிலவரி வசலுத்தேவில்டல 
என்படதே நிடனைவுபடுத்தினைபார். அவனுடடையே குலகுருவும் அந்தே தநரம் பபார்த்த அங்தக வந்த 
'தேட்சிடணடயேக் கீதழ டவத்தவிட்டு மறு தவடல பபார்' என்று தகட்க ஆரம்பித்தேபார்..."

பகவதிக்குச் சிரிப்பு வபபாறுக்க முடியேவில்டல. "ஏததேபா தேடலதபபாகிறை கபாரியேம் என்று அவசரமபாகக் 
கூப்பிட்டுவிட்டு எதேற்கு அண்ணபா இந்தேக் கடதேவயேல்லபாம் அளக்கிறீர்கள?"

"கடதேயில்டல! வதேன்பபாண்டி நபாட்டின் இப்தபபாடதேயே சூழ்நிடல ஏறைக்குடறையே இததேபான். கடதேயில் 
அத்தேடனை தன்பங்களுக்கும் ஒரு மனிதேன் இலக்கு. இங்தக ஒரு நபாடு இலக்கு."

"கடதேயேபா அத? தேபாங்க முடியேபாதே வறுடமத் வதேபால்டலகடள அனுபவித்தே எவதனைபா ஒரு புலவன் திரித்தே 
வபபாய!"

"கடதே வபபாயயேபாகதவ இருக்கட்டுதம! இப்தபபாத நம்டமச் சுற்றி நடைப்படவகள வபபாயகளல்ல. 
பபாண்டிநபாட்டுக் கதேடவத் தேட்டிக் கூப்பிடும் கவடலகள கனைவுகள அல்ல!"

"அண்ணபா! கடதேயும் எடுத்தக் கபாட்டும் வசபால்லி உண்டமகடளப் புரியேடவப்பதேற்கு நபான் இன்னும் சிறு 
குழந்டதேயேபா என்னை? வசபால்ல வந்தேடதே தநரடியேபாகதவ வசபால்லுங்கள!"

"பகவதி! நீ என்னுடடையே தேங்டக! இந்தேச் சூழ்நிடலயில் என்னுடடையே தேங்டகயிடைமிருந்த நபான் சில வீரச் 
வசயேல்கடள எதிர்பபார்க்கிதறைன்!" - வபபாருள புரியே நிறுத்தி இடடைவவளி விட்டு ஒவ்வவபாரு வசபால்லபாகச் 
வசபான்னை பின் புருவங்கள ஒன்று கூடுமிடைத்திற்கு தமல் உணர்ச்சி தமடைபாகியே அந்தே அழகு வநற்றிடயே 
இடமயேபாமல் பபார்த்தேபான் தேளபதி.

"என்னை அண்ணபா, அப்படிப் பபார்க்கிறீர்கள? உங்கள தேங்டக தமல் உங்களுக்தக நம்பிக்டக இல்டலயேபா?"

"நம்பிக்டகக்கு ஒன்றும் குடறைவில்டல! இப்தபபாத உன்னிடைம் மனைம் திறைந்த உரிடமதயேபாடு 
தபசுகிதறைன். நபான் உடைன் பிறைந்தேவன் என்றை முடறையில் இதநபாள வடர உனைக்கு ஒரு குடறைவும் 
டவக்கவில்டல. நம் அன்டனையும் தேந்டதேயும் பிரிந்தே நபாளிலிருந்த நீ என் கண்கபாண வளர்ந்திருக்கிறைபாய, 
பகவதி. என்னுடடையே தபபார்த் வதேபாழிலுக்குப் பயேன்படும் சில வீரக் கடலகளிலிருந்த யேபாழ், இடச 
முதேலியே நளினைக் கடலகள வடர கற்றுக் வகபாண்டிருக்கும் நீ இதவடர அரசியேல் சூழ்ச்சிக் கடலகடள 
அதிகம் அறிந்த வகபாளள வபாயத்தேதில்டல. நபானும் அதேற்கு உன்டனை விடைவில்டல. 
பவழக்கனிவபாயேரிடைம் நளினைக் கடலகடளக் கற்றைபாய! ஆசிரியேர் பிரபானிடைம் இலக்கியே அறிவு வபற்றைபாய! 
நபான் இப்தபபாத கடடைசியேபாகக் குறிப்பிட்டை கடலடயே என் மூலமபாக எனைக்கபாக நீ கற்றுக் வகபாளள 
தவண்டியே கபாலம் வந்தவிட்டைத!"

"என்னை அண்ணபா! புதிர் தபபாடுகிறீர்கள?" என்றைபாள பகவதி.
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"இப்தபபாடதேக்கு அத புதிர்தேபான்! புதிடர விளங்கிக் வகபாண்டு வரத்தேபான் நீ உடைனைடியேபாகப் புறைப்படை 
தவண்டும். மிகப் வபரியே அந்தேரங்கவளல்லபாம் இந்தேப் புதிருக்குள தேபான் அடைங்கிப் தபபாயிருக்கின்றைனை!"

அந்தேப் தபச்சிலிருந்த எதவும் விளங்கிக் வகபாளள முடியேபாமல் குழப்பத்ததேபாடு அண்ணன் முகத்டதே 
நிமிர்ந்த பபார்த்தேபாள பகவதி. அவனுடடையே கண்களில் தணிவின் ஒளி, உறுதியின் சபாடயே இரண்டடையும் 
அவள கண்டைபாள. வசயததே தீர தவண்டியே வசயேல்கடளப் பற்றிப் பிடிவபாதேமபாகப் தபசும் தபபாத 
அண்ணனுடடையே கண்களில் அந்தே ஒளிடயே அவள கண்டிருக்கிறைபாள.

"வமன்டமயேபானை உன்னுடடையே டககளிலிருந்த வன்டமயேபானை வசயேல்கடள எதிர்பபார்க்கிதறைன், பகவதி! 
வடள சுமக்கும் டககளில் வபபாறுப்டபச் சுமத்தே முடியுமபா என்று தேயேங்குகிதறைன்!"

"உங்கள தேங்டகயின் டககள அதேற்குத் தேயேங்கப் தபபாவதில்டல, அண்ணபா!"

"இந்தே வபார்த்டதேகடள உன்னிடைமிருந்த வரவடழப்பதேற்குத்தேபான் இத்தேடனைப் தபச்சும் தபச 
தவண்டியிருந்தேத. இனிதமல் கவடல இல்டல." இவ்வபாறு கூறிவிட்டுத் தேன் தேங்டகக்கு மிக அருகில் 
வநருங்கிக் கபாததேபாடு கபாதேபாக வமல்லியே குரலில் ஏததேபா கூறைத் வதேபாடைங்கினைபான் தேளபதி வல்லபாளததேவன்.

அவன் கூறியேவற்டறைக் தகட்டுக் வகபாண்டிருந்தே தபபாததே அவள முகத்தில் பல்தவறு உணர்ச்சிகளின் 
நிழல்கள படிந்த மடறைந்தேனை. வநடுதநரமபாக அவள கபாதேருகில் அவனுடடையே உதேடுகள அடசந்த 
வகபாண்டிருந்தேனை. வண்டு பூடவக் குடடையும் ஓடசடயே விடை மிக வமல்லியே ஓடசயில் தபசுவதேற்குத் 
வதேன்பபாண்டி நபாட்டுத் தேளபதி எங்தக கற்றுக் வகபாண்டிருந்தேபாதனைபா?

பகவதியின் முக பபாவங்கள விநபாடிக்கு விநபாடி அவன் வசபாற்கடளப் புரிந்த வகபாண்டைதேற்கு ஏற்ப 
மபாறுபடும் தபபாத எத்தேடனை எத்தேடனை உணர்ச்சிக் குழப்பங்கடள அந்தே வனைப்பு மிக்க வநற்றியில் கபாண 
முடிகிறைத? பிடறைச் சந்திரடனைக் கவிழ்த்த டவத்தேபாற் தபபான்றை வநற்றி அத. தேன் தேங்டகயிடைம் 
அற்புதேமபானை அழகும், வனைப்பும் அடமந்திருப்பதேபாகப் வபருடமப்பட்டைடதேக் கபாட்டிலும், தணிவும் 
சபாமர்த்தியேமும் வபருக தவண்டுவமன்பதேற்கபாகத்தேபான் அதிகக் கவடலப் பட்டிருக்கிறைபான் 
வல்லபாளததேவன். அந்தேக் கவடலயும் அவன் இப்தபபாத கூறியே வசயேடலச் வசயயே அவள ஒப்புக் 
வகபாண்டைதேபால் அகன்றுவிட்டைத.

எல்லபாவற்டறையும் அவள கபாதில் இரகசியேமபாகக் கூறி விட்டுத் தேடல நிமிர்ந்தே தபபாத, தமதலயிருந்த 
சற்றுப் வபரிதேபானை மபாவடு ஒன்று தேளபதியின் வநற்றிப் வபபாட்டில் விழுந்தேத. விண்வணன்று வதேரித்த 
விழுந்தே அத உண்டைபாக்கியே வலியில் ஒரு கணம் கண் கலங்கிவிட்டைத அவனுக்கு.

"ஐதயேபா, அண்ணபா! 'வடு'ப் பட்டுவிட்டைததே?" என்று அவன் வநற்றிடயேத் தேடைவ வநருங்கினைபாள பகவதி.

"அதேனைபாவலன்னை? இங்தக வடுப்பட்டைபால் கவடல இல்டல. நீ தபபாகிறை கபாரியேம் வடுப்படைபாமல் பபார்த்தக் 
வகபாள பகவதி!" என்று கூறிவிட்டு அவள பதிலுக்குக் கபாத்திரபாமல் அங்கிருந்த கிளம்பிவிட்டைபான் அவன்.

-----------
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2.7. கடைலில் மிதேந்தே கற்படனைகள

அடிவபானைத்த விளிம்பு கடைற்பரப்டபத் வதேபாடுமிடைத்தில் சிறிதேபாய, இன்னும் சிறிதேபாய, மிகச் சிறிதேபாய 
மடறையும் அந்தேக் கப்படல திடைலில் நின்று பபார்த்தக் வகபாண்டிருந்தேபாள மதிவதேனி. இன்னும் அந்தேச் 
சங்வகபாலி அவளுடடையே வசவிகளில் புகுந்த மனைத்தின் பரப்வபல்லபாம் நிடறைப்பத தபபாலிருந்தேத. 
பருகுவதேற்குத் தேண்ணீதர கிடடைக்கபாதே பபாடல நிலத்தில் பயேணம் வசயயேப் தபபாகிறைவன் தசகரித்த 
டவத்தக் வகபாளளுகிறை மபாதிரி அந்தே ஒலிடயேயும், அதேற்குரியேவனின் அழகியே முகத்டதேயும் மனைச் 
வசவிகள நிடறையே, மனைக் கண்கள நிடறையேச் தசகரித்த டவத்தக் வகபாளள முயேன்றைபாள அவள. பின்னைபால் 
அவளுக்குப் பழக்கமபானை குரல் ஒலித்தேத.

"வபண்தண! இவதேன்னை? உனைக்குப் பித்தப் பிடித்த விட்டைதேபா? விடிந்தேதம் விடியேபாதேதமபாக உன்டனை 
வீட்டில் கபாணவில்டலதயே என்று ததேடிக் வகபாண்டு வந்தேபால், நீதயேபா மணல் தமட்டில் நின்று கடைடலப் 
பபார்த்தக் வகபாண்டிருக்கிறைபாய!"

தேன் நிடனைவு வரப்வபற்றைவளபாயத் திரும்பிப் பபார்த்தேபாள அவள. மணல் தமட்டின் கீதழ அவளுடடையே 
தேந்டதே நின்று வகபாண்டிருந்தேபார்.

"அப்பபா! அவருடடையே கப்பல் புறைப்பட்டுப் தபபாயவிட்டைத." எடதேதயேபா இழந்த விட்டை ஏக்கம் 
அவளுடடையே வசபாற்களில் ஒலித்தேத.

வபாழ்க்டகயின் எல்லபா அனுபவங்கடளயும் எண்ணி, தபசி, அனுபவித்த உணர்ந்திருந்தே அந்தேப் 
வபரியேவர், தேம் வபண்ணின் தபதேடமடயே எண்ணி மனைத்தக்குள இதலசபாக சிரித்தக் வகபாண்தடை 
வசபான்னைபார்:

"அடதேப் பபார்க்கத்தேபான் வசபால்லபாமல் வகபாளளபாமல் இவ்வளவு அவசரமபாக எழுந்திருந்த ஓடி வந்தேபாயேபா? 
அங்தக உன் அத்டதே உன்டனைக் கபாணவில்டலதயே என்று கிடைந்த தேவித்தக் வகபாண்டிருக்கிறைபாள."

மதிவதேனி அவருடடையே தபச்டசக் கபாதில் தபபாட்டுக் வகபாண்டைதேபாகதவ வதேரியேவில்டல. "அப்பபா, நபான் 
இங்தக கடரயில் வந்த நின்றைதம் கப்பல் தமல் தேளத்திலிருந்த என்டனைப் பபார்த்தவிட்டை அவர் 
மகிழ்ச்சிதயேபாடு அந்தேச் சங்டக எடுத்த ஊதினைபார் அப்பபா!" என்று அந்தே மகிழ்ச்சித் திடளப்பிதல 
வதேபாடைர்ந்த தபசிக் வகபாண்டிருந்தேபாள அவள.

"சரியேம்மபா!... தபபாதம் அவருடடையே வபருடம! வபா, வீட்டுக்குப் தபபாகலபாம். இங்தக சிறித தேபாமதித்தேபால் 
உன் அத்டதேதயே நம் இருவடரயும் ததேடிக் வகபாண்டு வந்த விடுவபாள." மகடளக் கடிந்த வகபாளபவர் 
தபபால் சினைத்தடைன் தபசி அடழத்தக் வகபாண்டு வசன்றைபார் அவர். அந்தேப் வபண்ணின் கபால்கள தேடரயில் 
நடைந்தேனை. எண்ணங்கதளபா கடைலில் மிதேந்த வசன்றை அந்தேக் கப்பதலபாடு மிதேந்த வசன்றைனை.

வீட்டுக்குப் தபபானைதம் அவளுடடையே அத்டதே தவறு அவடளக் தகபாபித்தக் வகபாண்டைபாள. "வயேத தேபான் 
ஆகி விட்டைத உனைக்கு. உன் வயேதக்கு இவ்வளவு அசட்டுத்தேனைமும், முரட்டுத்தேனைமும் தவறு எந்தேப் 
வபண்ணுக்கபாவத இருக்கிறைதேபா பபார். யேபாதரபா ஊர் தபர் வதேரியேபாதேவன் கடடையில் வந்த சங்கு வபாங்கிக் 
வகபாண்டு தபபானைபான் என்றைபால் இப்படியேபா அவடனைதயே நிடனைத்தக் வகபாண்டு டபத்தியேம் பிடித்தப் தபபாய
அடலவபார்கள! கிழக்தக ஒரு மூடல விடிவதேற்குள உனைக்குக் கடைற்கடரயில் என்னை தவடல?"

அத்டதேயின் சீற்றைத்தக்கு முன் தேடலகுனிந்த நின்றைபாள மதிவதேனி. கபால் கட்டடை விரலபால் தேடரடயேத் 
ததேயத்தக் வகபாண்டு நின்றை அவளுக்குக் கண்கள கலங்கிவிட்டைனை. பக்கத்தில் நின்றை தேந்டதே 
அனுதேபாபத்ததேபாடு அவடளச் சமபாதேபானைப்படுத்தினைபார்.

"அசதடை! இதேற்கபாக வருத்தேப்படைலபாமபா? அத்டதே உன் நன்டமக்கபாகத்தேபான் வசபால்லுகிறைபாள! எவதரபா 
மூன்றைபாவத மனிதேடனை நிடனைத்த ஏங்கிக் வகபாண்டிருந்தேபால் அவர் நம்மவர் ஆகி விடுவபாரபா? நீதேபான் 
இப்படி நிடனைத்த நிடனைத்தக் குடமகிறைபாய! இரண்டைபாயிரம் வபபாற்கழஞ்சுகடள அலட்சியேமபாகத் தூக்கிக்
வகபாடுத்த ஒரு சங்டக வபாங்கிக் வகபாண்டு தபபாகும் வசல்வச் சீமபான் அந்தே இடளஞன். தநற்றிரவு நீ 
அவன் உயிடரதயே கபாப்பபாற்றியிருக்கிறைபாய! ஆனைபாலும் என்னை? இந்தேத் தீவு பபார்டவயிலிருந்த 
மடறைந்தேததம உன்டனையும் என்டனையும் இந்தேத் தீடவயும் மறைந்த விடைப் தபபாகிறைபான் அவன். 
வசல்வர்களுக்கு நிடனைவு டவத்தக் வகபாளவதேற்கு தநரம் ஏத அம்மபா!"
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'அப்பபா! நீங்கள நிடனைப்பத தேவறு! அவர் என்டனையும் இந்தேத் தீடவயும் ஒரு தபபாதம் மறைக்க மபாட்டைபார்' 
என்று உடைதனை பதில் வசபால்லிவிடைத் தடித்தேத அவள நபாக்கு. ஆனைபால் வசபால்லவில்டல. தேந்டதேயின் தமல்
தகபாபம் தகபாபமபாக வந்தேத அவளுக்கு. கபாற்றில் தமலும் கீழுமபாக ஆடும் இரண்டு மபாதடள 
வமபாட்டுக்கடளப் தபபால் தடித்தேனை அவள இதேழ்கள. வலம்புரிச் சங்தகபாடு தேன் வநஞ்டசயும் வகபாண்டு 
தபபானைவடனை அவ்வளவு சுலபமபாக - அவர் மதிப்பிட்டைடதே அவளபால் வபபாறுத்தக் 
வகபாளளமுடியேவில்டல. அடிபட்டை புலி சீறுவத தபபால் தேந்டதேடயே எதிர்த்தச் சீறினை அவள வசபாற்கள. 
"'உங்கடளயும் இந்தேத் தீடவயும் எந்நபாளும் மறைக்க மபாட்தடைன்' என்று தநற்று அவர் நமக்கு நன்றி கூறும் 
தபபாத நீங்களும் தேபாதனை உடைன் இருந்தீர்கள அப்பபா?"

வபண்ணின் சினைம் அவருக்குச் சிரிப்டப உண்டைபாக்கியேத.

"தபடதேப் வபண்தண! மனிதேர்கள வசபால்லுகிறை வபார்த்டதேகள எல்லபாதம நூற்றுக்கு நூறு உண்டமயேபாக 
எடுத்தக் வகபாண்டு ஏமபாறைக் கூடைபாத! வசல்வந்தேர்கள எடதேயுதம சீக்கிரமபாக மறைந்த விடுவபார்கள. 
உலகத்தில் தேபாங்கள வசல்வர்களபாக இருப்பதேற்குக் கபாரணமபாக எங்தகபா சிலர் தன்பப்பட்டுக் 
வகபாண்டிருப்படதேதயே அவர்கள மறைந்த விடும் தபபாத உன்டனையும் என்டனையுமபா நிடனைத்தக் வகபாண்டு 
இருக்கப் தபபாகிறைபார்கள?"

"இல்டல! இல்லதவ இல்டல. அவர், என்டனை மறைக்க மபாட்டைபார்" - குழந்டதே தபபால் முரண்டு பிடித்தப் 
தபசினைபாள அவள. என்னைதவபா வதேரியேவில்டல, தேன்னைடைக்கத்டதேயும் மீறிப் தபசும் ஒரு தணிவு, வவறி 
அவளுக்குள அந்தேச் சமயேத்தில் உண்டைபாகியிருந்தேத.

"மதிவதேனி! 'அனிச்சம்' என்று ஒரு வடகப் பூ இருக்கிறைத. அத தமபாந்த பபார்த்தக் வகபாண்டிருக்கும் 
தபபாததே வபாடிப் தபபாயவிடும். வசல்வந்தேர்கள வகபாடுத்தவிட்டுச் வசல்லும் உறுதிவமபாழிகளும் 
அப்படித்தேபான். அவற்டறை உண்டம என்று நம்ப முயேலும் தபபாததே அடவ வபபாயயேபாகி வபாடிவிடும். 
வசல்வந்தேனைபானை ஆண்மகன் ஒருவனின் வபார்த்டதேடயே நம்பிக் வகபாண்டு ஏங்கிக் கபால வவளளத்தில் 
கடரந்த வகபாண்டிருந்தேபாள ஒரு வபண். வபயேர் சகுந்தேடல. அந்தே ஆண் மகதனைபா அவடள மறைந்ததே 
தபபானைபான். அந்தேப் வபண்ணின் ஏக்கத்டதே உலகத்தக்கு எடுத்தக் கூறை ஒரு மகபாகவி ததேடவயேபாயிருந்தேத. 
உனைக்குத்தேபான் வதேரியுதம, இந்தேக் கடதே?" - வபரியேவர் மறுபடியும் அவளிடைம் விவபாதித்தேபார்.

"வதேரியேபாத, அப்பபா! வதேரிந்த வகபாளளவும் ஆடச இல்டல." அழுடக வவடித்தக் வகபாண்டு கிளம்பும் 
எல்டலக்குப் தபபாயவிட்டைத அவள குரல்.

"அண்ணபா! இவதேன்னை? நீங்களும் அவளுக்குச் சரியேபாகப் தபச்சுக் வகபாடுத்தக் வகபாண்டு நின்றைபால் என்னை 
ஆவத?" என்று மதிவதேனியின் அத்டதே கூப்பபாடு தபபாட்டை பின்தப அவரும் தேம்முடடையே தபச்டச 
நிறுத்தினைபார்.

முகத்டதே மூடிக் வகபாண்டு ஒரு மூடலயில் தபபாய உட்கபார்ந்த ததேம்பித் ததேம்பி அழத் வதேபாடைங்கிவிட்டைபாள
மதிவதேனி. அந்தேப் வபரியேவர்களுக்கு அவடள எப்படித் திருப்தி வசயவவதேன்தறை திடகப்பபாகிவிட்டைத. 
நயேமபாகவும், பயேமபாகவும் அவள அழுடகடயேத் தேணித்த வழிக்குக் வகபாண்டு வந்தேபார்கள. அவர்களுக்கு 
அவள ஒதர குலக்வகபாழுந்த, வசல்லப் வபண். அந்தேப் வபரியேவர் வபாழ்க்டகயில் பல தயேர 
அனுபவங்கடளக் கண்டைவர். இததேபா வளர்ந்த வபரியேவளபாகி மதிவதேனி என்றை வபயேருடைன் நிற்கும் 
இப்வபண், சிறு குழந்டதேயேபாய இருந்தே தபபாத தேபாயடமப் தபணுதேல் மட்டும் தேபான் இல்லபாமற் 
தபபாயவிட்டைத. ஏறைக்குடறையே அததே சமயேத்தில் பக்கத்தத் தீவில் ஒரு பரதேனுக்கு வபாழ்க்டகப்பட்டிருந்தே 
அவருடடையே இடளயே சதகபாதேரி அமங்கலியேபாக அண்ணடனைத் ததேடிக் வகபாண்டு பிறைந்தே வீடு வந்த 
தசர்ந்தேபாள. இந்தே இரண்டு தன்பங்களும் அவருக்கு வபாழ்க்டகயிதலதயே வபரியே அதிர்ச்சிகள.

தேங்டக வீட்தடைபாடு இருந்த அவருடடையே வபண் குழந்டதேடயேப் தபணி வளர்த்த விட்டைபாள. அத்டதேயின் 
ஆதேரவில் மதிவதேனி வளர்ந்த உருவபாகி விட்டைபாள. கண்டிப்பும், கண்கபாணிப்பும் அதிகமபாக 
இருந்தேபாலும், அவளுடடையே கண் கலங்கினைபால் மட்டும் அவர்களபால் வபபாறுக்க முடியேபாத.

"மதிவதேனி! உனைக்கு நல்ல டகரபாசி இருக்கிறைத. நீ தபபாய உட்கபார்ந்த வியேபாபபாரம் வசயதேபால் கடடையிலும் 
நன்றைபாக விடல தபபாகிறைத. இன்றும் நீதயே கடடையில் தபபாய இரு. நபான் தவறு தவடலயேபாகக் வகபாஞ்சம் 
வவளிதயே தபபாய வருகிதறைன்." வபண்ணின் அழுடகடயேயும், தகபாபத்டதேயும் தேணித்த ஒரு வழியேபாக 
அவடளத் தேமத கடடையில் வபாணிகத்டதேக் கவனித்தக் வகபாளவதேற்கு அனுப்பி டவத்தேபார் அந்தேப் 
வபரியேவர்.

கடடையில் தபபாய உட்கபார்ந்தே பின்பும் அவளுடடையே நிடனைவுகள எல்டலயேற்றை கடைலில் தேபான் இருந்தேனை.
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மதிவதேனியின் சிந்தேடனைகள இளவரசன் இரபாசசிம்மடனைச் சுற்றிதயே வட்டைமிட்டைனை. 'இந்தே தநரத்தக்கு 
அவருடடையே கப்பல் எவ்வளவு தூரம் தபபாய இருக்கும்? எத்தேடனை தேடைடவ அவர் என்டனைப் பற்றி 
நிடனைத்தக் வகபாண்டிருப்பபார்? எத்தேடனை தேடைடவயேபாவத? மறைந்தேபால் தேபாதனை பல தேடைடவகள நிடனைக்க 
முடியும்? அவர் தேபான் என்டனை மறைந்திருக்கதவ மபாட்டைபாதர! அவரபாக நிடனைக்கபாவிட்டைபாலும் அந்தேச் சங்கு 
அவர் டகயிலிருந்த நிடனைப்பூட்டிக் வகபாண்தடை இருக்கும்!' தம்மல் வரும் தபபாவதேல்லபாம் அவர் 
தேன்டனை நிடனைப்பதேபாகக் கற்படனை வசயத வகபாண்டைபாள அவள. அத்டதேயும், தேந்டதேயும் அன்று கபாடல 
வசபால்லியேத தபபால் அவர் தேன்டனை உடைதனை மறைந்த விடுவபாவரன்படதே அவளபால் நம்பதவ 
முடியேவில்டல! கடைலுக்கு அப்பபாலிருக்கும் உலகத்டதே அறியேபாதே அந்தேப் அப்பபாவிப் வபண்ணின் 
மனைத்தில் அடசக்க முடியேபாதேவதேபாரு நம்பிக்டகடயே, சிடதேக்க முடியேபாதேவதேபாரு கனைடவ தவரூன்றைச் வசயத 
விட்டுப் தபபாயவிட்டைபான் முதேல் நபாள சங்கு வபாங்க வந்தே அந்தே இடளஞன். அவன் ஒருவனுக்கபாகதவ தேன்
உளளமும், உணர்வும் ததேபாற்றுத் வதேபாண்டு படை தவண்டுவமன்று தேன்டனைக் கபாக்க டவத்தக் 
வகபாண்டிருந்தேத தபபால் அவளுக்குத் ததேபான்றியேத. கபால ஓட்டைத்தில் இறுதிப் தபருழிவடர கழிந்தேபாலும் 
அவடனை மறுபடியும் அங்தக கபாணபாமல் தேன் கன்னிடம கழியேபாத தபபால் நிடனைவு குமுறிற்று அவளுக்கு. 
'நீ அவடனைக் கபாணலபாம்! பன்முடறை கபாணலபாம்... பிறைவி, பிறைவியேபாகத் வதேபாடைர்ந்த விலபாசம் தேவறைபாமல் 
வந்த வகபாண்டிருக்கும் உயிர்களின் விடனைப் பிணிப்புப் தபபால் விளக்கிச் வசபால்ல முடியேபாதேததேபார் 
பிடணப்பு உங்களுக்கிடடைதயே இருக்கலபாம். இருக்க முடியும்' என்பத தபபாலத் தேற்வசயேலபானை ஒரு வதேம்பு
அவள வநஞ்சில் நிடறைந்த வகபாண்டிருந்தேத. அவநம்பிக்டகயின் தேளர்ச்சிடயே மடறைக்க அவளபாக 
உண்டைபாக்கிக் வகபாண்டை நிடனைவன்று அத. புனைல் ஓடும் வழியில் புல் சபாயந்தேபாற் தபபாலவும் நீர் வழி 
மிதேடவப் தபபாலவும், தடளயிட்டை கபாசுகள கயிற்றில் தகபாடவ வபறைல் தபபாலவும், தேற்வசயேலபானை ஒரு 
தேவிர்க்க முடியேபாதே நிடனைவு என்று அடதேக் கூறைதவண்டும்.

வடை கடைலில் இட்டை நுகத்தேடி ஒன்று பல்லபாண்டுக் கபாலமபாகத் தேளளுண்டு மிதேந்த மிதேந்த வதேன்கடைலில் 
இட்டை தடளயுளள சுழி ஒன்றில் வந்த வபபாருந்திக் வகபாளவத மபாதிரிப் வபபாருந்தியே நிடனைவு அத.

ஒவ்வவபாரு நபாளும் வசம்பவழத்தீவின் கடடைவீதியில் கலகலப்புக்கு குடறைதவ இருக்கபாத! அன்றும் 
அவளுடடையே கடடைக்கு யேபார் யேபாதரபா வந்தேபார்கள! சங்கு வபாங்கினைபார்கள. முத்த, பவழம் வபாங்கினைபார்கள. 
வருபவர்களுக்கு விற்பதேற்கபாகச் சங்டக எடுத்தக் வகபாடுக்கும் தபபாத எல்லபாம் சங்தகபாடு தசர்த்தப் 
பிடித்தக் வகபாண்டை அந்தே ஆண்மகனின் டககள நிடனைவுக்கு வரும். உச்சிமரக் கிடளயில் நின்று 
வகபாண்டு தேன் உயிடரக் கபாப்பபாற்றியேதேற்கபாக நன்றி கூறி அவளுடடையே வடளக்கரங்கடளப் பற்றிக் 
வகபாண்டு ஆனைந்தேக் கண்ணீர் சிந்தியே கபாட்சி நிடனைவுக்கு வரும். அந்தே நிடனைவுகவளல்லபாம் வரும் தபபாத 
மதிவதேனி தேன்டனை மறைந்த தேபான் இருக்கும் கடடைடயேயும், கடடையிலுளள வபபாருளகடளயும் மறைந்த 
எங்தகபா தபபாய மீளவபாள.

தநற்றுக் கபாடல வடர தேன்டனையும், தேன்னுடடையேவர்கடளயும் தேன் சூழ்நிடலடயேயும் பற்றித் தேபான் 
அவளுக்கு நிடனைக்கத் வதேரிந்திருந்தேத. இப்தபபாததேபா, நிடனைப்பதேற்கும் நிடனைவுகடள ஆளுவதேற்கும் 
தவறு ஒரு புதியேவன் கிடடைத்தவிட்டைபான். வசம்மண் நிலத்தில் மடழ வபயதே பின் நீருக்குத் தேன் நிறைம் 
ஏத? தேன் சுடவ ஏத? தேன் மணம் ஏத?

மபாடலயில் அவளுடடையே தேந்டதே கடடைக்கு வந்தவிட்டைபார். "வபண்தண! கடடைடயே நபான் பபார்த்தக் 
வகபாளகிதறைன். உன்னுடடையே அத்டதே உன்டனை வீட்டுக்கு வரச்வசபான்னைபாள, நீ தபபா" என்று அவடள 
வீட்டுக்கு அனுப்பினைபார். வீட்டுக்குச் வசல்வதேற்கபாக அவள வீதியில் இறைங்கி நடைந்த வகபாண்டிருந்தே 
தபபாத அவளுக்குச் சிறித வதேபாடலவு முன்னைபால் நடைந்த வகபாண்டிருந்தே யேபாதரபா இரண்டு மூன்று 
தபருடடையே தபச்சு அவளுடடையே கவனைத்டதேக் கவர்ந்தேத. தவகமபாக நடைந்த அவர்கடளக் கடைந்த முன்தனை 
வசன்று விடைபாமல் அவர்களத தபச்டசக் தகட்டுக் வகபாண்தடை பின்பற்றினைபாள அவள.

"அதடை! உன்டனைப் தபபால் வபரியே முட்டைபாள உலகத்திதலதயே இருக்க முடியேபாதேடைபா? ஆள தேபானைபாக 
வலுவில் ததேடிக் வகபாண்டு வந்த நிற்பத தபபால் நின்றைபான். நீ வம்பு தபசி தநரத்டதேக் 
கடைத்தியிருக்கபாவிட்டைபால் உடைதனை அங்தகதயே ஆடளத் தீர்த்திருக்கலபாம்."

"தபபாடைபா மடடையேபா! நபாம் தீர்ப்பதேற்கு தேயேபாரபாகிக் வகபாண்டிருக்கும் தபபாத அவன் தேபான் உயிர் தேப்பினைபால் 
தபபாதவமன்று ஓட்டைவமடுத்த விட்டைபாதனை?"

"நபாமும் தரத்திக் வகபாண்டு தேபாதனை தபபாதனைபாம்! ஓடிக் வகபாண்டிருந்தேவன் திடீவரன்று மபாயேமபாக மடறைந்த 
விட்டைபாதனை? நபாம் என்னை வசயயேலபாம்? பக்கத்தப் புதேர்களிவலல்லபாம் தருவிப் பபார்த்தம் 
அகப்படைவில்டலதயே?"

"கடைலில் குதித்திருப்பபாவனைன்று எனைக்குத் ததேபான்றுகிறைதேடைபா!"
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"எப்படிதயேபா தேப்பிவிட்டைபாதனை? தவதறைபாருவர் கபாணபாமல் உலபாவும் சித்த வித்டதே - மபாயே மந்திரம், 
வசியேம் ஏதேபாவத அவன் டகயிலிருந்தே அந்தேச் சங்கில் இருந்திருக்குதமபா என்னைதவபா?"

"மபாயேமபாவத, வசியேமபாவத! அவதேல்லபாம் ஒன்றுமில்டல. கடைலில் தேபான் குதித்திருப்பபான். 
அப்படியில்டலயேபானைபால் இன்று கபாடலயில் விடிந்தேதிலிருந்த இவ்வளவு தநரமபாக இந்தேத் தீவு 
முழுவதம் சுற்றி அடலந்தம் எங்தகயேபாவத ஓரிடைத்தில் நம் கண்ணில் அகப்படைபாமல் தபபாவபானைபா?"

"நபாடகப்பட்டினைத்தில் தபபாய இறைங்கியேதம் நம்டம அனுப்பியேவர்களுக்கு நபாம் பதில் வசபால்லியேபாக 
தவண்டும்! இல்டலயேபானைபால் நபாம் வசயயேபாத தபபானை வசயேடல நமக்தக வசயத விடுவபார்கதள!"

கடடைசியேபாகப் தபசியேவனுடடையே குரலில் பயேம் மிதேந்தேத. வதேருக்தகபாடி வடர வீதியில் தபபாயக் 
வகபாண்டும், வந்த வகபாண்டும் இருக்கும் மற்றைவர்கடளப் பற்றி கவடலயில்லபாமல் இடரந்த தபசிக் 
வகபாண்டு நடைந்தேபார்கள அந்தே மூவரும். மதிவதேனி தேற்வசயேலபாகத் வதேருவில் நடைந்த வசல்பவள தபபால் 
தகட்டுக் வகபாண்தடை வசன்றைபாள. அந்தே மூன்று தபரும் ஒதர மபாதிரிச் சிவப்பு நிறைத்தில் தேடலப்பபாடக 
அணிந்திருந்தேனைர். பபார்ப்பதேற்கு முரடைர்களபாகத் ததேபான்றினைர். அவர்கள தபச்டசக் தகட்டு எந்தேச் 
சந்ததேகத்ததேபாடு அவள பின் வதேபாடைர்ந்தேபாதளபா அத சரியேபாக இருந்தேத. தநற்றிரவு கடைற்கடரயில் அந்தே 
இடளஞடனை அவர்கள தரத்தம் தபபாதம், அவன் வடல மூலம் தேன்னைபால் மரக்கிடளக்குத் தூக்கப்பட்டை 
பின் தேபாழம் புதேரில் ததேடியே தபபாதம், அந்தே முரடைர்களுடடையே உருவத்டதேச் சரியேபாகக் வகபாண்டு நிடனைவு 
டவத்தக் வகபாளள அவகபாசமில்டல அவளுக்கு. இப்தபபாத அவர்கடளக் கபாணும் தபபாத அவளுக்தக 
அச்சமபாக இருந்தேத. அவர்கள தபச்சிலிருந்த அனுமபானித்தக் வகபாண்டை உண்டமயேபால் வகபாடல வசயயே 
தவண்டுவமன்தறை அவர்கடள யேபாதரபா தூண்டிவிட்டு அனுப்பியிருக்கும் விவரமும் அவளுக்குப் புரிந்தேத.
வீட்டுக்குப் தபபாவடதே மறைந்த தமலும் பின் வதேபாடைர்ந்தேபாள அவள. அவர்கள உடரயேபாடைல் தமலும் 
வளர்ந்தேத.

"ஈழத்தில் தபபாயச் வசயயே தவண்டியே வகபாடலடயே இடடை வழியிதலதயே வசயவதேற்கு நல்ல வபாயப்புக் 
கிடடைத்தேத, தேவறை விட்டுவிட்தடைபாம்."

"வகபால்லபாவிட்டைபால் என்னை? அவன் மட்டும் நமக்குப் பயேந்த ஓடிக் கடைலில் குதித்திருந்தேபால் வகபான்றைத 
மபாதிரிதேபான். இந்தேப் பக்கத்த கடைல் ஓரங்களில் முதேடலகளின் புழக்கம் அதிகம். அதேனைபால் தேபான் எங்கு 
பபார்த்தேபாலும் கடரதயேபாரங்களில் இரும்பு வடலகள விரித்திருக்கிறைபார்கள. அவன் கடைலில் குதித்தேத 
வமயயேபானைபால் நபாம் வசயயே தவண்டியே கபாரியேத்டதே முதேடலகள வசயதிருக்கும்."

மதிவதேனி இடதேக் தகட்டுத் தேனைக்குள சிரித்தக் வகபாண்டைபாள. அவர்கள தபச்சு வதேபாடைர்ந்தேத.

"நம் கடதேதேபான் இப்படி ஆயிற்வறைன்றைபால் நபாம் விழிஞத்தில் இறைக்கி விட்டு வந்தே அந்தே மூன்று 
ததேபாழர்களும் என்னை வசயதிருக்கிறைபார்கதளபா?"

"என்னை வசயதேபால் நமக்வகன்னை? நபாம் திரும்பிவிடை தவண்டியேததேபான். நமக்கு இனி தவடல இல்டல."

வீதியின் ஆரவபாரம் குடறைந்த கடைற்கடர வதேபாடைங்கும் திருப்பத்தில் அவர்கள திரும்பிவிட்டைனைர். 
மதிவதேனி சிறித பின் தேங்கினைபாள. அதவடர வதேருவில் ஆள நபாமபாட்டைமுளள கலகலப்பபானை பகுதியில் 
அவர்கள வசன்றைதேபால் ஒட்டுக் தகட்டுக் வகபாண்தடை பக்கத்தில் ஒட்டி நடைக்க வசதியேபாக இருந்தேத. இனி 
அப்படி முடியேபாத. ஆகதவ அப்புறைம் பபார்த்தக் வகபாளளலபாம் என்று தீர்மபானித்த வீட்டுக்குப் 
தபபாயவிட்டைபாள அவள.

வபபாழுத மடறையும் தநரத்தக்குத் தேபான் வடல விரிக்கும் பகுதிடயே ஒட்டியிருந்தே கடைற்கடரக்கு அவள 
வசன்றை தபபாத கடைல் திருப்பத்தில் புலிச் சின்னைமும், படனைமரச் சின்னைமும் உளள வகபாடி உச்சியில் 
அடசயே அந்தேக் கப்பல் புறைப்பட்டுக் வகபாண்டிருந்தேத. அதேன் தமல் தேளத்தில் அவர்களுடடையே சிவப்புத் 
தேடலப்பபாடககள வதேரிந்தேனை.

'ஐதயேபா! கடைலில் எங்தகயேபாவத அவருடடையே கப்பலும் இதவும் சந்தித்தக் வகபாண்டைபால்?' தபதேடமயேபானை 
இந்தேக் கற்படனை மதிவதேனிக்குத் ததேபான்றியே தபபாத அவள உடைல் நடுங்கியேத. அவளுடடையே 
கற்படனைகதளபா டகயில் சங்தகபாடு நிற்கும் அவடனைச் சுற்றி அவனுடடையே கப்பல் தபபாகும் கடைலில் 
மிதேந்தேனை.

--------
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2.8. முடியேபாக் கனைவின் முடிவினிதல...

நபான்கு புறைமும் திக்குத் திகபாந்தேரங்கவளல்லபாம் ஒதர நீல வநடு நீர்ப் பரப்பு. யேபாதரபா வசபால்லித் தூண்டி 
அனுப்புவத தபபால் அடுக்கடுக்கபாய ஒன்றைன் பின் ஒன்றைபாய நிரவி தமவலழுந்த நிமிர்ந்த வரும் 
அடலகளின் ஆனைந்தேக் கபாட்சி. சுழித்த ஓலமிடும் கபாற்றுக்கும், அடலகளின் ஆர்ப்புக்கும் அஞ்சபாமல் 
அந்தேக் கப்பல் வசன்று வகபாண்தடை இருந்தேத.

"இளவரதச! தசபார்ந்த தபபாயக் கபாணப்படுகிறீர்கதள! மிகவும் கடளப்பபாக இருந்தேபால் படுத்தக் 
வகபாளளலபாதம!" என்றைபார் சக்கதசனைபாபதி. இரபாசசிம்மன் உண்டமயில் தசபார்ந்த தேபான் தபபாயிருந்தேபான். 
அதிக தநரக் கடைற் பயேணத்தின் அலுப்பு அத.

கண்கள சிவந்திருந்தேனை. உடைல் வநருப்பபாயக் வகபாதித்தேத. தேடல கனைத்த வலிப்பத தபபாலிருந்தேத. 
கீழ்த்தேளத்தில் ஒரு மரக் கம்பத்தின் அடியில் சபாயந்த வகபாண்டு வீற்றிருந்தேபான் இரபாசசிம்மன். அந்தே 
நிடலயில் ஒற்டறை நபாடியேபானை அவன் உடைடலயும் முகத்டதேயும் பபார்த்தேபால் குளத்திலிருந்த தேண்தடைபாடு 
வவளியில் பறித்த எறிந்தே தேபாமடர தபபாலத் ததேபான்றியேத. அந்தே வபாட்டைத்டதேக் கண்டு சக்கதசனைபாபதி 
மனைத்தில் தவறு விதேமபாக நிடனைத்தப் பயேந்தேபார். 'கடைற் கபாயச்சல் மபாதிரி ஏதேபாவத வருவதேற்கு 
முன்னைறிவிப்புதேபான் அந்தேச் தசபார்தவபா?' என்று ததேபான்றியேத அவருக்கு.

கப்பலுக்குள வபபாருளகள டவத்திருந்தே பகுதிக்குப் தபபாய வமத்வதேன்றிருக்கும் கனைமபானை விரிப்பு 
ஒன்டறையும் சபாயந்த வகபாளவதேற்கு வசதியேபானை தேடலயேடணகடளயும் எடுத்தக் வகபாண்டு வந்தேபார். 
தேளத்தில் ஒரு நல்ல இடைமபாகப் பபார்த்த விரிப்டப விரித்தேபார். இரபாசசிம்மடனை எழுந்திருக்கச் வசயத 
டகத்தேபாங்கலபாக நடைத்தி அடழத்தக் வகபாண்டு தபபாயப் படுக்க டவத்தேபார். டகயிலிருந்தே வலம்புரிச் 
சங்டகயும் படுக்டகயிதலதயே பக்கத்தில் டவத்தக் வகபாண்டைபான் அவன். அந்தேச் வசயேடலப் பபார்த்தே 
தபபாத சக்கதசனைபாபதி மனைத்தக்குள சிரித்தக் வகபாண்டைபார். வீரமும், சூழ்ச்சியும் தடணவகபாண்டு ஒரு 
நபாட்டின் அரியேடணயில் வீற்றிருக்க தவண்டியே அரச குமபாரனுக்கு இவ்வளவு குழந்டதே மனைமபா? தேனைத 
விடளயேபாட்டுப் வபபாருடளத் தேபான் தூங்கும் தபபாதம் பக்கத்தில் டவத்தக் வகபாண்டு தூங்கும் சிறு 
பிளடளடயேப் தபபான்றைல்லவபா இருக்கிறைத இத?' - அவர் நிடனைத்தேபார்.

"இந்தே சங்கு எப்தபபாதம் உங்கள பக்கத்திதலதயே இருக்க தவண்டுமபா? கப்பல் ஆடும் தபபாத உருண்டு 
எங்தகயேபாவத தபபாயவிடுதம. நபான் இடதே உளதள வகபாண்டு தபபாய டவத்த விடுகிதறைன்" என்று சிரித்தக்
வகபாண்தடை குனிந்த அடதேக் டகயில் எடுக்க முயேன்றைபார் அவர்.

"தவண்டைபாம்! அத இங்தகதயே இருக்கட்டும்!" படுத்திருந்தேபடிதயே அவருடடையே டககடள மறித்தத் 
தேடுத்த விட்டைபான் அவன்.

"சரி! தூங்குங்கள" - இப்படிச் வசபால்லிவிட்டு நடைந்தேவர் எடதேதயேபா நிடனைத்தக் வகபாண்டைவர் தபபால் 
மறுபடியும் அவனைருதக வந்த முழங்கபால்கடள மடித்த மண்டியிட்டு அமர்ந்தேபார். இளவரசனின் மபார்டப
மூடியிருந்தே பட்டு அங்கிடயே விலக்கி வலத டகயேபால் வதேபாட்டுப் பபார்த்தேபார். பின்பு வநற்றியிலும் டகடயே 
டவத்தப் பபார்த்தேபார். அவருடடையே முகத்தில் கவடல வந்த குடிபுகுந்தேத.

"கண்கள எரிச்சலபாக இருக்கின்றைதேபா உங்களுக்கு?"

'ஆம்' என்பதேற்கு அடடையேபாளமபாகத் தேடலயேடசத்தேபான் இரபாசசிம்மன்.

"நீங்கள கவனைமபாயிருக்க தவண்டும்! கடைற்கபாயச்சடல இழுத்த விட்டுக் வகபாண்டு வதேபால்டலப்படைக் 
கூடைபாத." அவர் எச்சரிக்டக வசயத விட்டுப் தபபானைபார். நிடனைத்தப் பபார்க்கும் தபபாத அவருக்கு 
தவடிக்டகயேபாக இருந்தேத. 'தேடலமுடறை தேடலமுடறையேபாக உரிடம வகபாண்டைபாடை தவண்டியே முடிடயேயும் 
வபாடளயும் சிம்மபாசனைத்டதேயும் கூடை இப்படிப் பக்கத்தில் டவத்தக் வகபாண்டு பபாதக்கபாக்கத் 
வதேரியேவில்டல. கப்பலில் ஒரு மூடலயிலுளள அடறையில் அடடைப்பட்டுக் கிடைக்கின்றைனை அடவ. ஏததேபா 
ஒரு தீவில் எவதளபா ஒரு வபண்ணிடைம் விடலக்கு வபாங்கியே இந்தேச் சங்குக்கு இவ்வளவு தயேபாகம், புதப் 
வபபாருள தமபாகம்.

'ஊம்! யேபாடர வநபாந்த வகபாளவத? உலகத்தில் வபண் சம்பந்தேப்பட்டை எந்தேப் வபபாருளுக்கும் மதிப்பு 
உயேர்ந்த வகபாண்தடை தபபாகிறைத' என்று தேளத்தில் நடைந்த வகபாண்தடை முணுமுணுத்தேத அவருடடையே வபாய.

உடைல் தேளர்ந்த படுத்தக் வகபாண்டிருந்தே இரபாசசிம்மனுக்கு கண் இடமகள வசபாருகி விழிகள தமற் 
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கவிந்தேனை. உடைலின் அனுபவங்களுக்கும், உளளத்தக்கும் ஏததேபா வநருங்கியே வதேபாடைர்பு இருக்கும் 
தபபாலும். கபாடலயில் வசம்பவழத் தீவிலிருந்த புறைப்படுகிறைவடர உற்சபாகமபாக இருந்தே அவன் மனைமும் 
இப்தபபாத தேளர்ந்திருந்தேத. தேன் வசயேல்களபால் ஏற்பட்டிருக்கும் விடளவுகடளப் பற்றிவயேல்லபாம் 
கற்படனை வசயத பபார்த்தேத அவன் உளளம். கடுங்குளிர் கபாலத்தில் வவந்நீருக்குள உடைடல முக்கிக் 
வகபாண்டைபால் இதேமபாக இருக்குதம! அததபபால் படுக்டகயில் படுத்தக் வகபாண்தடை கண்கடள மூடிக் 
வகபாண்டு நிடனைவுகடள எங்வகங்தகபா படைரவிடுவத சுகமபாக இருந்தேத அவனுக்கு.

ஒவ்வவபாருவர் முகமபாக, ஒவ்தவபார் இடைமபாக, அவன் முன் ததேபான்றியேத. நிடனைவு நழுவித் தயில் தேழுவும் 
ஓயந்தே நிடல. கபாற்று மண்டைலத்தின் எட்டை முடியேபாதே உயேரத்தக்கு உடைலின் கனைம் குடறைந்த நுண்ணியே 
உணர்வுகதள உடைலபாகி வமல்லப் பறைப்பத தபபான்றை தேன் வசமற்றைததேபார் பரவசத்தில் ஆழ்ந்திருந்தேத 
மனைம்.

மடலயுச்சியும், வபான்முகடும், கடைல் ஆழமும், நிலப்பரப்பும், இடவயேடனைத்தின் வபருடமயும், 
கம்பீரமும் ஒன்றைபாயச் சடமந்த ஒரு முகமபாக மபாறி அவன் கண்களுக்கு அருகில் வநருங்கி வருகிறைத. 
பயேந்த தபபாய அவன் கண்கடள இறுக்கி மூடிக் வகபாளகிறைபான்.

'இரபாசசிம்மபா! நீ அசட்டுத்தேனைமபாக நடைந்த வகபாண்டு விட்டைபாய. என்வனைன்னைதவபா வபரியே எண்ணங்கடள 
எண்ணிக் வகபாண்டு உன்டனை வரவடழத்த இடடையேபாற்று மங்கலத்தில் இரகசியேமபாகத் தேங்க டவத்ததேன். 
நபான் எடதே எடதேதயே திட்டைமிட்டுக் வகபாண்டு வசயததேன். நீயும் எடதே எடதேதயேபா திட்டைமிட்டுக் வகபாண்டு 
தேபான் என்னிடைம் வந்த தேங்கினைபாய என்பத இப்தபபாத புரிகிறைத. என்னை வசயயேலபாம்? எப்படி நடைக்குதமபா, 
அப்படி நடைத்திக் வகபாடுப்பதேற்கு விதிக்குச் சிறிதம் சம்மதேமில்டல."

வபரியே கண்டைபாமணியின் நபாக்டகக் டகயின் வலிடம வகபாண்டை மட்டும் இழுத்த விட்டு விட்டு 
அடிப்பத தபபால் ஒவ்வவபாரு வபார்த்டதேயும் ஒவ்வவபாரு அடறையேபாக அவன் கன்னைத்தில் தமபாதிவிட்டுச் 
வசவிக்குள புகுந்தேத. பயேந்த வகபாண்தடை வமல்லக் கண்டணத் திறைக்க முயேல்கிறைபான் அவன். ஆனைபால் 
கண்டணத் திறைப்பதேற்கு முன்தப மகபாமண்டைதலசுவரரின் முகம் கண்ணுக்குளதளதயே புகுந்த வந்த 
வதேரிவததபபால் அவனுக்குப் புலனைபாகிறைத.

மறுபடியும் சில கணங்கள கபாற்று மண்டைலத்தில் பறைப்பத தபபால் ஒரு பரவசம் ஏற்பட்டைத.

அந்தேப் பரவசத்டதேக் கடலத்தக் வகபாண்டு, 'குழந்தேபாய!' என்று ஒரு குரல் உலகத்தக் 
கருடணடயேவயேல்லபாம் உளளடைக்கிக் வகபாண்டு ஒலித்தேத. இரபாசசிம்மன் தேன்டனைப் வபற்வறைடுத்தே 
அன்டனையின் முகத்டதேக் கண்டைபான்; வநஞ்டச வநகிழ்த்தேத, 'குழந்தேபாய' என்றை அந்தேக் குரல். உலகில் 
தேபாயின் குரடலத் தேவிர தவறு எந்தேக் குரலும் ஏற்படுத்தே முடியேபாதே வநகிழ்ச்சி அத.

'வசல்வபா!' இத்தேடனை வயேதம் வபபாறுப்பும் ஏற்பட்டை பின்பும் உனைக்கு இன்னும் விடளயேபாட்டுப் புத்தி 
தபபாகவில்டலதயே, அப்பபா! யேபாரிடைம் விடளயேபாடைலபாம், யேபாடர ஏமபாற்றைலபாம் என்று கூடைவபா உனைக்குத் 
வதேரியேபாமற் தபபாயவிட்டைத? மகபாமண்டைதலசுவரர் எவ்வளவு வபரியேவர்? நம் நலனிலும் நபாட்டு 
நலனிலும் எவ்வளவு அக்கடறையுளளவர்? அவர் உனைக்குக் வகடுதேல் வசயயே முற்படுவபாரபா? அவடரக் கூடை 
நம்பபாமல் இப்படி நடைந்த வகபாண்டு விட்டைபாதயே நீ? இடடையேபாற்று மங்கலத்தில் வந்த மடறைந்த 
வகபாண்டிருந்தே தபபாத உன் தேபாடயேப் பபார்க்க தவண்டுவமன்றை தடிப்பு உன் மனைத்தில் ஒரு தேரம் கூடை 
ஏற்படைதவயில்டலயேபா குழந்தேபாய? நீ வந்த பபார்க்க தவண்டுவமன்று உன் மனைத்தில் ஒரு முடறையேபாவத 
நிடனைத்திருந்தேபாதல தபபாதம். அததவ என் தேபாயடமக்கு வவற்றிதேபான். அரியேடண ஏறி அரசபாண்டு வீரச் 
வசயேல்கள புரிந்த வதேன்பபாண்டி நபாட்டு மக்கள மனைங்கடளவயேல்லபாம் கவரதவண்டியே நீ அந்தே 
அரியேடணடயேயும் அரசுரிடமப் வபபாருளகடளயுதம கவர்ந்தவகபாண்டு தபபாயவிட்டைபாதயே! யேபாருக்கும் 
வதேரியேபாமல் இப்படிக் கவர்ந்த வகபாண்டு களவடனைப் தபபால் தபபாவதேற்கு உனைக்கு வவட்கமபாக 
இல்டலயேபா, அப்பபா? ஆற்றைங்கடர மரம் தபபால் வசழித்தக் வகபாழித்தப் வபரு வபாழ்வு வபாழ்ந்தே உன் 
தேந்டதேடயேப் தபபால் வதேன்பபாண்டி நபாட்டடை ஆளும் வீரம், கடைகம் வசறிந்தே உன் டககளில் 
இருக்குவமன்றுதேபான் நபான் நம்பிக் வகபாண்டிருக்கிதறைன்! நீ என்னை வசயயேப் தபபாகிறைபாதயேபா?' - அந்தேக் குரல் 
ஒலி நின்று தபபாயிற்று.

'ஐதயேபா, அம்மபா!' என்று அலறி விடை தவண்டும் தபபாலிருந்தேத குமபார பபாண்டியேனுக்கும். ஆனைபால் அப்படி 
அலறை முடியேபாமலும் அழ முடியேபாமலும் ஏததேபா ஓர் உணர்ச்சி அவன் வபாடயேக் கட்டி விட்டைத 
தபபாலிருந்தேத. வபாயிருந்தம் நபாவிருந்தம், தபசத் வதேரிந்தம், அவன் ஊடமயேபானைபான்.

'நீங்கள மிகவும் வபபால்லபாதேவர்! உங்களுக்கு இரக்கதம கிடடையேபாத. கல்வநஞ்சு உடடையேவர்' - முகத்திலும்
கண்களிலும் வபபாயக் தகபாபம் தடிக்கக் குழல்வபாயவமபாழி அவன் முன் ததேபான்றினைபாள.
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'குழல்வபாயவமபாழி! நீ என்டனை மன்னித்தவிடு. நபான் உன்னிடைம் வசபால்லிக் வகபாளளபாமல் 
வந்தவிட்தடைன்' என்று எடதேதயேபா வசபால்வதேற்கபாக அவன் வபாடயேத் திறைந்தேபான்.

ஆனைபால் அந்தேப் வபண்ணின் தபச்சு அவடனை வபாடயேத் திறைக்கதவ விடைவில்டல. ஆத்திரமடடைந்த 
கூப்பபாடு தபபாட்டைபாள அவள. 'நீங்கள தபசபாதீர்கள! தபபாதம், உங்கள தபச்சு. தபசிப் தபசி என்டனை 
ஏமபாற்றினீர்கள. அத்தேடனையும் வவளிதவடைம். உடைலுக்கு தவடைம் தபபாட்டுக் வகபாளளத்தேபான் உங்களுக்குத் 
வதேரியுவமன்று நிடனைத்திருந்ததேன். நீங்கதளபா மனைத்தில், நிடனைவில், அன்பில், தபச்சில், எல்லபாவற்றிலும்
வவளிதவடைம் தபபாடுகிறீர்கள. நீங்கள வபரியே களவர், மிகப் வபரியே களவர். உலகத்தக் 
களவர்களுக்வகல்லபாம் வபபான்டனையும், வபபாருடளயும் தேபான் திருடைத் வதேரிந்திருக்கிறைத. உங்களுக்கு 
அததேபாடு மனைத்டதேயும் திருடி ஏமபாற்றிவிட்டுப் தபபாகத் வதேரிகிறைத. ஐயேபா இளவரதச! நீங்கள வகட்டிக் 
கபாரர் என்று உங்கள மனைத்தில் எண்ணதமபா?'

படைபடைப்பபாகப் தபச்டசக் வகபாட்டிவிட்டு மடறைந்த விட்டைத இடடையேபாற்று மங்கலத்த இளங்குமரியின் 
மதிமுகம். அப்புறைம் சமீபத்தில் அவன் சந்தித்தே, சந்திக்கபாதே, யேபார் யேபாருடடையே முகங்கதளபா, எந்தே எந்தே 
இடைங்கதளபா, அவன் கண்முன் வதேரிந்த மடறைந்தேனை. நபாரபாயேணன் தசந்தேன், தேளபதி வல்லபாளததேவன், 
பகவதி, விலபாசினி, ஆசிரியேர்பிரபான், பவழக்கனிவபாயேர், இடடையேபாற்று மங்கலத்தப் படைதகபாட்டி, 
பபாண்டிநபாட்டுக் கூற்றைத் தேடலவர்கள, அரசபாங்க அதிகபாரிகள ஒவ்வவபாருவர் முகமும் அவன் பபார்டவக்கு 
முன்னைபால் ததேபான்றி மடறைந்த ஏசி இடரந்த, சினைந்த தபசுவத தபபால் ததேபான்றினை. தகபாட்டடை, 
அரண்மடனை, இடடையேபாற்றுமங்கலம், பறைளியேபாறு, வசந்தே மண்டைபம், குமரிக் தகபாயில், விழிஞம், 
சுசீந்திரம், மின்னைல் மின்னைலபாக, ஒளிவட்டைம் ஒளிவட்டைமபாக, அந்தே இடைங்கள அவன் உணர்வுக்குப் 
புலனைபாகி மடறைந்தேனை.

எல்லபாவற்றுக்கும் இறுதியில் கடைல் முடிவற்றுத் வதேரிந்தே நீர்ப் பிரளயேத்தின் தமல் சக்கதசனைபாபதி அருகில்
தடண நின்று, ஒரு கப்பலில் அவடனை எங்தக அடழத்தக் வகபாண்டு தபபாகிறைபார். வசம்பவழத் தீவு, 
கடடைவீதி, மதிவதேனி, வலம்புரிச் சங்கு, உயிருக்கு தநர்ந்தே ஆபத்த, முதேடல வடலயில் சுருண்டு 
தேப்பியேத - நிடனைவுகள - முடக பிறைழபாமல் ஒவ்வவபான்றைபாகத் வதேபாடைருகின்றைனை.

சிரித்தக் வகபாண்தடை மதிவதேனி அவனுக்கு முன் ததேபான்றுகிறைபாள. அவன் ஆவதலபாடு எழுந்த ஓடிப் 
தபபாய அவள வகபாடி உடைடலத் தேழுவிக் வகபாளகிறைபான். அடைடைபா! அந்தே இன்ப அரவடணப்பில் தேபான் 
என்னை சுகம்? எலும்பும் ததேபாலும் நரம்பும் இடணந்தே மனிதேப் வபண்ணின் உடைல் தபபாலவபா இருக்கிறைத 
அத? மலர்களின் வமன்டமயும், அமுதேத்தின் இனிடமயும், மின்னைலின் ஒளியும் கலந்த கவின் வபற்று 
இளடம ரசம் பூசியே ஒரு கந்தேர்வச் சிடல அவள உடைல்! அவன் தேழுவலில் கண்வணபாடு கண்ணிடனை 
கலப்புற்று நிற்கும் அவள நபாணிக் கண் புடதேத்தச் சிரிக்கிறைபாள. வலத இதேழ் முடியுமிடைத்தில் சிரிப்பு 
சுழித்தக் குழியும் சமயேத்தில் தேன் டகயேபால் குறும்புத்தேனைமபாகக் கிளளுகிறைபான் அவன்.

வபபாயக்கபாக வலிப்பத தபபால நடிக்கிறைபாள அவள. அந்தே இனியே நிடல முடிவற்றுத் தேடடையேற்று வளர்ந்த 
வதேபாடைரபாய நீண்டு வகபாண்தடை தபபாகிறைத.

அப்தபபாத இடடையேபாற்று மங்கலம் நம்பி ஓடி வந்த, 'நீ ஓர் அசடைன்?' என்று கூச்சலிடுகிறைபார். அவனுடடையே 
அன்டனை ஓடி வந்த, 'உனைக்கு இன்னும் விடளயேபாட்டுப் புத்தி தபபாகவில்டல' என்கிறைபார். 
குழல்வபாயவமபாழி ஓடிவந்த, 'நீங்கள வபபால்லபாதேவர்' என்று வபபாறைபாடமதயேபாடு கத்தகிறைபாள. 
சக்கதசனைபாபதி சிரித்தக் வகபாண்தடை 'நீங்கள இன்னும் குழந்டதேயேபாகதவ இருக்கிறீர்கதள?' என்று குற்றைம் 
சுமத்தகிறைபார். அத்தேடனை குரல்களும் மண்டடைடயேப் பிளப்பத தபபால் ஒன்றைபாகச் தசர்ந்த ஒலிக்கின்றைனை. 
அவன் பயேந்த தபபாய மதிவதேனிடயே இன்னும் இறுக்கித் தேழுவிக் வகபாளகிறைபான்.

'ஐதயேபா! இவதேன்னை உங்கள உடைல் இப்படி அனைலபாயச் சுடுகிறைததே?' என்று பதேறிப் தபபாயச் வசபால்கிறைபாள 
அவள. இரபாசசிம்மனின் உடைல் வவடைவவடைவவன்று நடுங்கியேத. 'வபண்தண! இந்தேக் கனைடவத் தீர்க்கும் 
மருந்த நீதேபான்' என்று அவடளத் தேழுவியே டககடள எடுக்கபாமதல வசபால்லுகிறைபான் அவன். திடீவரன்று 
யேபாதரபா டகவகபாட்டிச் சிரிக்கும் ஒலி கடைல் ஒலிதயேபாடு கலந்த தகட்கிறைத. கபாற்று மண்டைலத்தில் 
நுண்ணுணர்தவ உடைலபாகி தமதல எட்டைபாதே உயேரத்தில் பறைந்த வகபாண்டிருந்தே இரபாசசிம்மனின் உடைல் 
'வபபாத்வதேன்று' தேடரயில் வந்த விழுந்தேடதேப் தபபால் ஒரு வபரியே அதிர்ச்சி. அந்தே அதிர்ச்சிடயேத் தேபாங்கிக் 
வகபாண்டு அவன் வமல்லக் கண்கடளத் திறைக்கிறைபான். எதிதர கப்பல் தேளத்தில் சக்கதசனைபாபதி அவன் 
அருதக சிரித்தக் வகபாண்டு நின்றைபார். தேன் டககளினைபால் படுக்டகயின் பக்கத்தில் இருந்தே வலம்புரிச் 
சங்டக வநரித்த விடுவத தபபால் தேழுவிக் வகபாண்டிருப்படதே அப்தபபாத தேபான் உணர்ந்தேபான் அவன். அவர் 
சிரிப்பதேன் கபாரணம் புரிந்தேத.

அத்தேடனையும் கனைவு! முடியேபாக் கனைவு! என்று தேபான் அதேற்கு முடிதவபா! இரபாசசிம்மன் வவட்கமடடைந்த 
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சங்டகப் பற்றித் தேழுவிக் வகபாண்டிருந்தே தேன் டககடள எடுத்தேபான். "தூக்கத்தில் இப்படியேபா அழுடகயும் 
சிரிப்புமபாக மபாறி மபாறி உளறிப் பிதேற்றுவீர்கள? நபான் பயேந்ததே தபபாதனைன். நீங்கள இந்தேச் சங்டக 
அழுத்தியே விதேத்டதேப் பபார்த்தேபால் உங்கள பிடியின் இறுக்கம் தேபாங்கபாமல் இத உடடைந்த விடுதமபா என்று 
அஞ்சிவிட்தடைன்" சக்கதசனைபாபதி கூறினைபார். அவன் அருகில் குனிந்த உட்கபார்ந்த மீண்டும் மபார்டபயும், 
வநற்றிடயேயும் வதேபாட்டு நீவிப் பபார்த்தேபார். அவர் முகம் சுருங்கிச் சிறுத்தேத.

"உங்களுக்குக் கபாயச்சல் தேபான் வந்திருக்கிறைத! நபான் நிடனைத்தேத சரியேபாகப் தபபாயிற்று" என்று 
பதேட்டைத்ததேபாடு கூறிவிட்டுப் தபபார்டவடயே எடுத்த நன்றைபாகப் தபபார்த்திவிட்டைபார். இரபாசசிம்மன் 
அவடரப் பபார்த்த மிரள மிரள விழித்தேபான். கப்பல் அடறைக்குப் தபபாய ஏததேபா ஒரு டதேலத்டதே எடுத்தக் 
வகபாண்டு வந்த அவன் மபார்பிலும் வநற்றியிலும் சூடு பறைக்கத் ததேயத்தத் தேடைவிக் வகபாடுத்தேபார்.
--------
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2.9. விலபாசினியின் வியேப்பு

அரண்மடனைத் ததேபாட்டைத்த மரத்தேடியில் தேளபதிடயே அந்தேரங்கமபாகச் சந்தித்தே பின் பகவதிக்குச் 
சுறுசுறுப்பபாகத் திட்டைமிட்டுக் வகபாண்டு வசயயே தவண்டியே சில கபாரியேங்கள இருந்தேனை. அண்ணன் 
அவளிடைம் வசபால்லிவிட்டுப் தபபாயிருந்தே வசயேல்கள எத்தடணப் வபரியேடவ? அவற்டறை ஒழுங்கபாகவும், 
பிறைருக்குத் வதேரியேபாமலும் வசயத முடிப்பதேற்கு எவ்வளவு சூழ்ச்சியும், சபாதரியேமும் தவண்டும்?

தேடமயேனின் அந்தேச் வசபாற்கள அவளுடடையே வசவிகளில் ஒலித்தக் வகபாண்தடை இருந்தேனை.

"நீ என்னுடடையே தேங்டக...! இந்தேச் சூழ்நிடலயில் என்னுடடையே தேங்டகயிடைமிருந்த நபான் சில வீரச் 
வசயேல்கடள எதிர்பபார்க்கிதறைன்."

நபாட்டின் பயேங்கரமபானை சூழ்நிடலடயே விளக்க அண்ணன் உதேபாரணமபாகக் கூறியே தன்பக் கடதேடயே 
நிடனைத்தக் வகபாண்டை தபபாத அவனுடடையே கடதே கூறும் திறைடமடயே எண்ணிச் சிரிப்பு வந்தேத அவளுக்கு. 
'எவ்வளவு இரகசியேமபாக எவ்வளவு நம்பிக்டகதயேபாடு அண்ணன் இந்தேக் கபாரியேங்கடள அவளிடைம் 
ஒப்படடைத்தப் தபபாயிருக்கிதறைன்?' இடதே எண்ணும் தபபாத மட்டும் ஈடில்லபாதே வபருமிதேத்டதே 
அடடைந்தேபாள பகவதி. எல்லபாப் வபபாறுப்புகடளயும் தேன்னுடடையேதேபாக இழுத்தப் தபபாட்டுக் வகபாண்டு 
வசயேலபாற்றை முந்தம் ஒரு வீரனுக்கு உடைன் பிறைந்தேவள தேபான் அப்படிப்பட்டை வபருமிதேத்டதே அடடையேலபாம்.

அவள ததேபாட்டைத்தக்குப் தபபாயவிட்டுத் திரும்பி வந்தே சிறித தநரத்தக்வகல்லபாம் ஆசிரியேர் மகள 
விலபாசினி அவடளத் ததேடிக் வகபாண்டு வந்தேபாள.

"என்னைடியேம்மபா! திடீவரன்று உன்டனை இங்தக கபாணவில்டல? சிறித தநரத்தக்கு முன்னைபால் இங்கு 
வந்ததேன். நீ இல்லபாதேதேபால் திரும்பிப் தபபாயவிட்தடைன்" என்றைபாள விலபாசினி.

"அதேங்தகபாட்டைபாசிரியேர் பிரபானின் அருடமப் புதேல்வியேபார் ததேடிக் வகபாண்டு வரப் தபபாகும் விவரம் 
முன்தப வதேரிந்திருந்தேபால் நபான் இந்தே இடைத்டதே விட்டு நகர்ந்திருக்கதவ மபாட்தடைன். மன்னித்தேருள 
தவண்டும்" என்று சிரிக்கபாமல் தபசினைபாள அவள. விலபாசினி வசல்லமபாகக் தகபாபித்தக் வகபாளவத தபபால் 
பகவதிடயே உறுத்தப் பபார்த்தேபாள.

"தபபாதம், தகலிப் தபச்சு! சற்று முன் எங்தக தபபாயிருந்தேபாய நீ?"

"தகட்கிறை தகளவிடயேப் பபார்த்தேபால் உன்னிடைம் வசபால்லிக் வகபாளளபாமல் நபான் எங்கும், எதேற்கும் 
தபபாயவிட்டு வரக்கூடைபாத தபபால் அல்லவபா இருக்கிறைத?" என்றைபாள பகவதி வியேப்புடைன்.

"தபபா தபபா! நன்றைபாகப் தபபாயவிட்டு வபா. எனைக்வகன்னை வந்தேத? உன்டனைப் தபபாகக்கூடைபாத என்று தேடுக்க 
நபான் யேபார்? மகபாரபாணி உன்டனைப் பபார்த்தக் கூப்பிட்டுக் வகபாண்டு வரச் வசபான்னைபார்கள. அதேனைபால் தேபான் 
வந்ததேன்!"

ஒரு பிணக்குமில்லபாமதல சண்டடை தபபாடுவத தபபால் இப்படிப் வபபாயக் தகபாபத்ததேபாடு 
தபசிக்வகபாளவத அந்தே இரு வபண்களுக்கும் வபபாழுததபபாக்கபானை ஒரு விடளயேபாட்டு. 'மகபாரபாணி' என்றை 
வபயேடர விலபாசினி எடுத்தேவுடைன் பகவதி கலவரமடடைந்தேபாள. விலபாசினிதேபான் ஏதேபாவத அரட்டடை 
அடிப்பதேற்குத் ததேடி வந்திருப்பபாள என்று எண்ணி வம்பு தபசியே பகவதி பரபரப்புற்று, "ஐதயேபா! 
மகபாரபாணியேபா கூப்பிட்டைபார்கள? வந்தேவுடைதனை இடதேச் வசபால்லியிருக்கக் கூடைபாதேபா நீ?" என்று அவடளத் 
தரிதேப்படுத்தி வினைவினைபாள.

"ஏனைடி பதேறுகிறைபாய? ஒன்றும் அவசரமபானை கபாரியேமில்டல. தகபாட்டைபாற்றுச் சமணப் பளளியிலிருந்த அந்தே 
வமபாட்டடைத் தேடலச் சபாமியேபார்கள வந்த மகபாரபாணியிடைம் தபசிக் வகபாண்டிருந்தேபார்கள. 
அவர்களிடைமிருந்த மகபாரபாணி ஏததேபா ஒரு பபாட்டடை எழுதி வபாங்கி டவத்தக் வகபாண்டைபார். அடதே உன் 
வபாயேபால் பண்தணபாடு பபாடிக் தகட்க தவண்டும் தபபால் ஆடசயேபாக இருக்கிறைதேபாம்!" என்றைபாள விலபாசினி.

"இவ்வளவுதேபானைபா?"

"இவ்வளதவதேபான் வசயதி. நீ அன்று நிலபா முற்றைத்தில் என் நடைனைத்தின் தபபாத பபாடியே திருவபாசகப் 
பபாட்டடைக் தகட்டைதிலிருந்ததே உன்னுடடையே குரலில் மகபாரபாணிக்கு ஒதர தமபாகம்."
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"ஏன்? உன் நபாட்டியேத்தில் மட்டும் தமபாகமில்டலயேபாக்கும்?" விலபாசினிடயே எதிர்த்தக் தகட்டைபாள பகவதி.

"சரி சரி. நீ வபா. மகபாரபாணிடயேப் தபபாயப் பபார்த்தவிட்டு வந்த அப்புறைம் நமக்குள வம்பளக்கலபாம்" என்று 
குரடலக் கடுடமயேபாக்கிக் வகபாண்டு பகவதிடயேக் கூப்பிட்டைபாள அவள.

அவசரம் அவசரமபாக உடடை மபாற்றி அலங்கரித்தக் வகபாண்டு விலபாசினிதயேபாடு புறைப்பட்டைபாள பகவதி.

மகபாரபாணி அவர்கடள அன்தபபாடு வரதவற்றைபாள. "பகவதி இன்று என் உளளம் பல கபாரணங்களினைபால் 
அலமந்த கிடைக்கிறைத. இந்தே மபாதிரிக் கவடலகடள மறைக்கத் வதேயவத்டதே நிடனைக்க தவண்டும். அல்லத 
தீந்தேமிழ் இடசடயேக் தகட்க தவண்டும். தகபாட்டைபாற்றுப் பண்டிதேர் வந்த கவடலக்கு மருந்தேளித்தப் 
தபசிக் வகபாண்டிருந்தேபார். அவரும் தபபாயவிட்டைபார். உன்னுடடையே வபாயேபால் பபாடிக் தகட்க 
தவண்டுவமன்பதேற்கபாகதவ அவரிடைம் இந்தேப் பபாட்டடை நபான் எழுதி வபாங்கிக் வகபாண்தடைன்."

பகவதியின் டகயில் அந்தே ஓடலடயேக் வகபாடுத்தேபார் மகபாரபாணி. ஒரு தேரம் வபாயக்குள முணுமுணுத்தேபாற் 
தபபால் பபாடிப் பபார்த்தக் வகபாண்டு அதேற்கு பண் நிர்ணயேம் வசயயேச் சில கணங்கள பிடித்தேனை அவளுக்கு.

"ததேவி! இந்தேப் பபாடைடலப் பழம்பஞ்சுரப் பண்ணிலும் பபாடைலபாம். இந்தேளப் பண்ணிலும் பபாடைலபாம்."

"இரண்டிலும் தேனித்தேனியேபாகப் பபாடிக்கபாட்தடைன். தகட்கலபாம்!" மகபாரபாணியிடைமிருந்த ஆடண பிறைந்தேத.

தமபானைத்டதேக் கிழித்தக் வகபாண்டு பழம்பஞ்சுரம் எழுந்தேத. பின்பு இந்தேளம் இனிடம பரப்பியேத. 
பகவதிதயே வீடணயும் வபாசித்தக் வகபாண்டைபாள. வபபால வபபாலவவன்று பூக்குவியேடல அளளிச் வசபாரிவத 
தபபால் ஒரு வமன்டமடயே எங்கும் இடழயே விட்டைத அவள குரல். வசவிவழிப் புகுந்த பபாயந்தே அந்தே 
இனிடமயில் தேன்டனை மறைந்த இலயித்தப் தபபாயச் சிடலயேபாய வீற்றிருந்தே மகபாரபாணிக்குச் சுயேநிடனைவு 
வந்தேத. பகவதி பபாடைல் ஓடலடயேத் திருப்பி அளித்தேபாள.

"குழந்டதேகதள! நம்முடடையே தேமிழ் வமபாழிக்கு எவ்வளவு ஆற்றைல் இருக்கிறைத பபார்த்தீர்களபா? தபசினைபால் 
ஒருவடக இனிடம; பபாடினைபால் ஒரு வடக இனிடம; எழுதினைபால் ஒருவடக இனிடம. இடறைவன் தேந்தே 
வமபாழிக்குள எத்தேடனை தகபாடி இன்பங்கடள டவத்திருக்கிறைபான்!" என்று மகபாரபாணி வியேந்த கூறினைபார்.

பபாடைற் பண்களின் வபயேர்கடளப் பற்றியே ஆரபாயச்சி, நபாட்டியேத்தில் வமயபபாடு வடககள - இவ்வபாறு எடதே
எடதேதயேபா பற்றி மகபாரபாணிதயேபாடு சிறித தநரம் உடரயேபாடிக் வகபாண்டிருந்த விட்டு விடடைவபற்றுக் 
வகபாண்டு புறைப்பட்டைனைர் அந்தேப் வபண்கள இருவரும். தபபாகும் தபபாத விலபாசினி மறுபடியும் 
பகவதியின் வபாடயேக் கிண்டினைபாள. "இப்தபபாத நீதயே வசபால்! மகபாரபாணிக்கு உன்னுடடையே பபாடைலில் 
எவ்வளவு ஆடச வதேரியுமபா?"

"தபபாடி, டபத்தியேதம! ஆடலயில்லபாதே ஊருக்கு இலுப்டபபூச் சர்க்கடர மபாதிரி தேபான் நீயும் நபானும். ஏததேபா
ஆளுக்வகபாரு கடல அடறைகுடறையேபாகத் வதேரியும். உனைக்கு நபாட்டியேம் வதேரிந்தே அளவு பபாடைத் வதேரியேபாத. 
எனைக்குப் பபாடைத் வதேரிந்தே அளவு ஆடைத் வதேரியேபாத. எல்லபாக் கடலகளும் வதேரிந்தே வபண்கள எத்தேடனைதயேபா 
தபர் இருக்கிறைபார்கள. இடடையேபாற்று மங்கலத்த நங்டக குழல்வபாயவமபாழி - அவடள நீயும் நபானும் சிறு 
வயேதில் பபார்த்தேத, இப்தபபாத அவள எப்படி இருக்கிறைபாளபாம் வதேரியுமபா? ஆடைல், பபாடைல், தபச்சு, சிரிப்பு, 
பபார்டவ, அத்தேடனையும் அத்தேடனைக் கடலகளபாம் அவளிடைம். அவள இங்கு வந்த மகபாரபாணிதயேபாடு ஒரு 
நபான்கு ஐந்த நபாட்கள வநருங்கிப் பழகி விட்டைபால் நீயும், நபானும் பின்பு இருக்குமிடைதம வதேரியேபாத!" - 
பகவதி நிறுத்தேபாமல் தபசிக் வகபாண்தடை தபபானைபாள. திடீவரன்று வதேபாடைர்பில்லபாமல் அவள இடடையேபாற்று 
மங்கலம் நங்டகடயேப் பற்றிப் தபசுவதேற்குக் கபாரணவமன்னைவவன்று விலபாசினிக்கு விளங்கவில்டல. 
அவள வியேப்பு அடடைந்தேபாள.

"ஏதேடி அம்மபா? திடீவரன்று அந்தேப் வபண்ணின் தமல் உனைக்கு இவ்வளவு வபபாறைபாடம?"

"வபபாறைபாடமயேபாவத, ஒன்றைபாவத? அவடளப் பற்றி இன்டறைக்குச் சில வசயதிகள தகளவிப்பட்தடைன். 
அதிலிருந்த அததே நிடனைவு!" என்றைபாள.

"யேபாரிடைத்தில் தகளவிப்பட்டைபாதயேபா?" விலபாசினியிடைமிருந்த இக்தகளவிடயே பகவதி எதிர்பபார்க்கதவ 
இல்டல. வபாய தேவறிப் தபச்சுவபாக்கில் தேனைக்கு இரகசியேமபாகக் கூறைப்பட்டைவற்டறை வவளிப்படடையேபாக 
வவளியிட்டுவிட்டைடதே எண்ணி உதேட்டடைக் கடித்தக் வகபாண்டைபாள. 'வகபாஞ்சம் வபபாறைபாடம 
தேடலகபாட்டினைபால் என்டனைப் தபபான்றை ஒரு வபண் எவ்வளவு சபாதேபாரணமபாக அடதேக் கபாட்டிக் வகபாண்டு 
விடுகிறைபாள?' என்று தேன்டனைதயே கடிந்த வகபாண்டைபாள.
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"என்னைடி பகவதி! தகட்கிதறைன். பதில் வசபால்லபாமல் சிந்தேடனையில் ஆழ்ந்தவிட்டைபாய?"

பகவதி அவளுடடையே தகளவிக்கு பதிதல வசபால்லபாமல் தபச்டச தவறு திடசயில் மபாற்றிப் பபார்த்தேபாள. 
ஆனைபால் அவள விடைவில்டல. பகவதிடயேத் தடளத்வதேடுத்த விட்டைபாள.

"இடடையேபாற்று மங்கலத்தப் வபண்டணப் பற்றித் வதேரியேபாமல் உன்னிடைம் வசபால்லி விட்தடைனைடி அம்மபா! 
நீ என்டனைத் தூண்டித் தூண்டி தகளவி தகட்டு வபாடயேப் பிடுங்கபாததே!" என்று சிறிதேளவு கடுடமயேபானை 
குரலில் எரிந்த விழுந்தேபாள பகவதி. விலபாசினிக்கு முகம் சுண்டி விட்டைத. தபசுவதேற்கு ஒன்றும் 
ததேபான்றைபாமல் வபாயேடடைத்தப் தபபாய நின்றைபாள அவள. அந்தே நிடலயில் பகவதிதயேபாடு அங்கிருப்பதேற்தக 
பிடிக்கவில்டல அவளுக்கு.

"நபான் அப்புறைம் வந்த சந்திக்கிதறைன்! இப்தபபாத உன் மனைநிடல சரியில்டல தபபாலிருக்கிறைத" என்று 
வசபால்லிவிட்டு அங்கிருந்த தபபாயவிட்டைபாள. "விலபாசினி! மனைநிடலவயேல்லபாம் சரியேபாகத்தேபான் 
இருக்கிறைத. நீ தபபாகபாததே, சிறித தநரம் இரு; தபசிக் வகபாண்டிருக்கலபாம்" என்று பகவதி கூப்பிட்டும் 
அடதேக் கபாதில் வபாங்கிக் வகபாளளபாதேவள தபபால் நிற்கபாமல் தபபாயவிட்டைபாள அவள.

"அடைபாடைபா! வீணபாக இவள மனைத்டதேப் புண்படுத்தி விட்தடைதனை" என்று உளளூர வருந்தினைபாள பகவதி. 
பின்பு ஏததேபா ஒரு திட்டைமபானை முடிவுக்கு வந்தேவள தபபான்றை முகபபாவத்தடைன் தேபான் தேங்கியிருந்தே 
அந்தேப்புரப் பகுதியின் அடறைக்கதேடவ அடடைத்த உட்புறைமபாகத் தேபாழிட்டைபாள.

அப்படிக் கதேவு அடடைத்தத் தேபாழிடைப்படுவடதேக் கீதழ ததேபாட்டைத்த வழியேபாக இறைங்கிப் தபபாயக் 
வகபாண்டிருந்தே விலபாசினி பபார்த்தவிட்டுப் தபபானைபாள. "இருந்தேபாற் தபபாலிருந்த பகவதிக்கு என்னை 
வந்தவிட்டைத?" என்றை சிந்தேடனைதேபான் அவள உளளத்தில் தபபாகும் தபபாத புரண்டு வகபாண்டிருந்தேத. 
வகபாஞ்ச தநரத்தக்குப் பின் தேன் தேந்டதே அதேங்தகபாட்டைபாசிரியேடர சந்தித்தே தபபாத அவள அடதேயும் மறைந்த 
விடை தநர்ந்தேத.

"விலபாசினி! நபாடள கபாடலயில் நபானும் பவழக்கனிவபாயேரும் ஊருக்குப் புறைப்படை ஏற்பபாடு 
வசயதிருக்கிதறைபாம். நீ எங்கதளபாடு வருகிறைபாயேபா? அல்லத இங்தக அரண்மடனையிதலதயே இன்னும் சில 
நபாட்கள தேங்கியிருக்கப் தபபாகிறைபாயேபா? உன் விருப்பம் தபபால் வசயயேலபாம். நபான் எடதேயும் 
வற்புறுத்தேவில்டல. நீ இங்தக தேங்கியிருந்தேபால் மகபாரபாணியேபாருக்கும் ஆறுதேலபாகவும், தடணயேபாகவும் 
இருக்கும் தபபாலிருக்கிறைத. உன் ததேபாழி பகவதி தவறு இங்கு இருக்கிறைபாள. உங்கள இருவடரயும் 
சமீபத்தில் ஊருக்குப் தபபாகவிடும் தநபாக்கம் மகபாரபாணியேபாருக்கும் இல்டல என்படதே அவர்கதளபாடு 
தபசிக் வகபாண்டிருக்கும் தபபாத குறிப்பபாக அறிந்ததேன்" என்று மகளிடைம் கூறினைபார் ஆசிரியேர்பிரபான். 
இங்கிருப்பதேபா? ஊருக்குப் தபபாவதேபா? என்று ஒரு சிறு தபபாரபாட்டைம் இரண்வடைபாரு விநபாடிகள அவள 
மனைத்தில் நிகழ்ந்தேத.

"அவசரமில்டல! நிதேபானைமபாக தயேபாசித்தச் வசபால்லம்மபா" என்றைபார் அவளுடடையே அருடமத் தேந்டதே.

"தயேபாசிப்பதேற்கு இதில் என்னை இருக்கிறைத அப்பபா? நபான் இருந்ததே வருகிதறைன். நீங்கள தபபாயவிட்டு 
வபாருங்கள!" ஒரு தீர்மபானைமபானை முடிவுடைன் தேந்டதேக்கு மறுவமபாழி கூறிவிட்டைபாள அவள.

"மிகவும் நல்லத! இடதேத்தேபாதனை நபானும் வசபான்தனைன்" என்று சிரித்தக் வகபாண்தடை வசபால்லிவிட்டுப் 
தபபாயவிட்டைபார் ஆசிரியேர்பிரபான்.

என்னைதேபான் எடுத்வதேறிந்த தபசிவிட்டைபாலும் பழக்கமபானைவர்கடளச் சந்திக்கபாமலிருக்க மனைம் 
ஒப்புவதில்டலதயே? பகவதியிடைம் தபசிக் வகபாண்டிருக்கும் தபபாத மனைமுறிவு ஏற்பட்டுத் திடீவரன்று 
தேபான் அருகிருந்த வந்தவிட்டைடதே அவள தேப்பபாக எடுத்தக் வகபாளவபாதளபா என்றை எண்ணம் அன்றிரவு 
படுக்டகயில் படுத்தே தபபாத மீண்டும் விலபாசினிடயேப் பற்றிக் வகபாண்டைத. அப்தபபாத இரவு பத்தப் 
பதிவனைபாரு நபாழிடகக்கு தமலபாகியிருக்கும். அரண்மடனையில் அடமதி பரவத் வதேபாடைங்கியிருந்தேத. 
பகவதிடயேப் தபபாயப் பபார்த்த அவதளபாடு சிறித தபபாத தபசிக் வகபாண்டிருந்தவிட்டு வந்தேபால் தேபான் 
நிம்மதி உண்டைபாகும் தபபாலிருந்தேத. விலபாசினிக்கு மிக வமன்டமயேபானை சுபபாவம். பிறைர் தேன்டனை தநபாகச் 
வசயதேபாலும் சரி, தேபான் அறியேபாமல் பிறைடர தநபாகச் வசயதேபாலும் சரி, விடரவில் அதேற்கபாக வபாட்டைமடடைந்த 
விடுவத அவள இயேல்பு. உறைக்கம் வரபாமல் மஞ்சத்தில் இததே நிடனைதவபாடு புரண்டு வகபாண்டிருந்தே 
விலபாசினி, 'தபபாய அவடளப் பபார்த்தப் தபசிவிட்தடை திரும்புவத' - என்றை உறுதியுடைன் கிளம்பினைபாள. 
முன்வபல்லபாம் அவர்கள ஒதர இடைத்தில் அருகருதக தசர்ந்த படுத்தக் வகபாளவபார்கள. தூக்கம் 
தூங்குவபார்கள. இப்தபபாத தேனித்தேனிதயே அவரவர்கள தேங்கியிருந்தே இடைங்களில் படுத்தக் வகபாண்டைதேபால் 
'விலபாசினி படுத்தத் தூங்கியிருந்தேதேபால் என்னை வசயவத?' என்றை சந்ததேகம் தபபாகும் தபபாத அவளுக்கு 
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ஏற்பட்டைத. 'தூங்கியிருந்தேபால் தபசபாமல் திரும்பி வந்த விடுதவபாம். கபாடலயில் பபார்த்தக் வகபாளளலபாம்' 
என்று தேனைக்குத்தேபாதனை சமபாதேபானைமும் வசயத வகபாண்டு தமதல நடைந்தேபாள.

விலபாசினி பகவதியின் அடறைவபாசடல அடடைந்தே தபபாத அடறைக்குள விளக்வகரிவத வதேரிந்தேத. 
'தூங்கவில்டல. விழித்தக் வகபாண்டுதேபான் இருக்கிறைபாள தபபாலும்' என்று தேனைக்குள வமல்லச் வசபால்லிக் 
வகபாண்டைபாள விலபாசினி. அடறையின் கதேவு அடடைத்த உட்புறைமபாகத் தேபாழிட்டிருப்பத தபபால் வதேரிந்தேத. 
விலபாசினிக்குக் கதேடவத் தேட்டைலபாமபா, தவண்டைபாமபா என்று தேயேக்கம் ஏற்பட்டைத. அடறைக்குள எட்டிப் 
பபார்த்தவிட்டுத் தேட்டைலபாம் என்று அடறைக் கதேவின் இடைப்பக்கம் இருந்தே சபாளரத்டதே வநருங்கி உளதள 
எட்டிப் பபார்க்க முயேன்றைபாள அவள. சுவரில் சபாளரம் அவளுடடையே உயேரத்டதே விடை அதிகமபானை உயேரமுளள 
இடைத்தில் அடமந்திருந்தேதேனைபால் எட்டைவில்டல.

என்னை வசயவவதேன்று வதேரியேபாமல் திடகப்பும் வியேப்பும் அடடைந்த சுற்றும் முற்றும் மருண்டு பபார்த்தக் 
வகபாண்டு நின்றைபாள விலபாசினி. அப்தபபாத அங்தக ஒரு மூடலயில் கிடைந்தே மர முக்கபாலி அவளுக்கு 
அபயேமளித்தேத. அந்தேப் பகுதியில் விதேபானைத்திலுளள, சரவிளக்குகடள ஏற்றைவரும் அரண்மடனை 
பணிப்வபண்கள உயேரத்தக்கபாக அடதே இழுத்தப் தபபாட்டுக் வகபாண்டு அதேன் தமல் நின்று 
விளக்தகற்றுவபார்கள. விளக்தகற்றியேதம் எடுத்தக் வகபாண்டு தபபாயவிடும் அந்தே முக்கபாலிடயே அன்று 
மறைந்த தபபாய அங்தக தபபாட்டுவிட்டுப் தபபாயிருந்தேனைர். அந்தே முக்கபாலிடயேயும் அங்தக அடதே விட்டுப் 
தபபானை அரண்மடனைப் பணிப்வபண்கடளயும் மனைமபார வபாழ்த்திவிட்டு ஓடசப்படைபாமல் அடதேத் தூக்கிச் 
சபாளரத்டதே ஒட்டினைபாற் தபபாலச் சுவர் அருதக கீதழ டவத்தேபாள.

கபால் சிலம்புகள டகவடளகள ஓடசப்பட்டு விடைபாமல் வமதவபாக முக்கபாலியின் தமல் ஏறி நின்று 
உளதள பபார்த்தேபாள. அவளுடடையே கண்கள அகன்று விரிந்த வசவிகள வடர நீண்டைனை. வியேப்பின் 
எல்டலயேபா அத! அடறைக்குள பிரம்மபாண்டைமபானை நிடலக்கண்ணபாடிக்கு முன்னைபால் இடடையில் வபாளும் 
தேடலயில் அழகபாகத் தேடலப்பபாடகயும் தேரித்தப் வபண்டமச் சபாயேல் வகபாண்டை முகமுளள ஓர் இடளஞன் 
நின்று அழகு பபார்த்தக் வகபாண்டிருந்தேபான். விலபாசினி வியேப்பு, திடகப்பு, பயேம், சந்ததேகம் எல்லபா 
உணர்ச்சிகடளயும் ஒருங்தக அடடைந்தேபாள. தமலும் உற்றுப் பபார்த்தேபாள. உண்டம வதேரிந்தே தபபாத 
அவளுக்குச் சிரிப்பு வந்தேத. முகமும் மலர்ந்தேத.

இடளஞனைபாவத, கிழவனைபாவத; பகவதிதேபான் ஆண் தவடைத்தில் கண்ணபாடிக்கு முன் நின்று அழகு 
பபார்த்தக் வகபாண்டிருந்தேபாள. உற்றுப் பபார்த்த அடதே நிதேபானிக்கச் சில விநபாடிகள பிடித்தேனை அவளுக்கு. 
உளதள பகவதி இருந்தே நிடலடயேப் பபார்த்தே தபபாத அவள அந்தே தவடைத்ததேபாடு எங்தகபா கிளம்பத் 
தேயேபாரபாகிக் வகபாண்டிருப்பத தபபால் ததேபான்றியேத.

விலபாசினி சட்வடைன்று முக்கபாலியிலிருந்த இறைங்கி அங்தக அதிக இருட்டைபாயிருந்தே ஒரு மூடலயில் 
பதங்கி நின்று கவனிக்கலபானைபாள. பகவதி கதேடவத் திறைந்த வகபாண்டு வவளிதயே வந்தேபாள. அடறைவபாசலில் 
கிடைந்தே இரண்டு மூன்று மபாவடுக்களில் ஒன்டறை எடுத்தத் ததேபாட்டைத்தப் பக்கமபாக எரிந்தேபாள. அங்தக 
சலசலப்பு உண்டைபாயிற்று. மறுகணம் ஆபத்ததேவிகள தேடலவனின் தேடல மபாமரத்தப் புதேரிலிருந்த 
எட்டிப் பபார்த்தேத. பகவதி ஏததேபா டசடக வசயத விட்டுக் கீதழ இறைங்கிப் தபபானைபாள. குடழக்கபாதேனும் 
ஆண் உடடையிலிருந்தே பகவதியும் மதிதலபாரமபாகப் பதங்கிப் பதங்கி எங்தகபா வசல்வடதே மடறைந்த நின்றை
விலபாசினி கவனித்தேபாள. பின்பு திரும்பிப் தபபாயப் படுத்தக் வகபாண்டைபாள. விடிந்தேதம் அவள தேந்டதே 
ஊருக்குப் புறைப்பட்டை தபபாத, பிடிவபாதேமபாக அவளும் ஊருக்குக் கிளம்பினைத கண்டு அவள தேந்டதே 
ஆச்சரியேம் அடடைந்தேபார்.
--------
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2.10. அந்தேரங்கத் திருமுகம்

ஆத்திரம் வகபாண்டை தபபார்வீரனின் டகயில் வில் வடளவடதேப் தபபால் குழல்வபாயவமபாழியின் புருவங்கள
வடளந்தேனை. அரண்மடனையிலிருந்த நபாரபாயேணன் தசந்தேனும் தவளபானும் வந்திருப்பதேபாகக் 
தகளவிப்பட்டைதம் அவர்கடளக் கபாண்பதேற்கபாக இடடையேபாற்று மங்கலத்த அந்தேப்புர 
தமல்மபாடைத்திலிருந்த கீதழ படியிறைங்கி வந்த வகபாண்டிருந்தேபாள அவள. தேன் தேந்டதே தேனைக்கு அதிகம் 
வசல்லம் வகபாடுத்தக் வகடுத்த விட்டைதேபாக நபாரபாயேணன் தசந்தேன் யேபாரிடைதமபா கூறிக் வகபாண்டிருந்தே அந்தேச் 
வசபாற்கடளக் தகட்டைவுடைன் அவடனைச் சந்திக்கபாமதல திரும்பி விடைலபாம் என்று கூடை அவள எண்ணினைபாள.
அத்தேடனை தகபாபம் அவளுக்கு உண்டைபாயிற்று. 'தேன் தேந்டதேக்கு அந்தேரங்கமபானைவனைபாக இருக்கலபாம். 
வநருங்கிப் பழகி ஒட்டுறைவு வகபாண்டிருக்கலபாம். ஆனைபால், அதேற்கபாகத் தேன்டனைப் பற்றி அப்படிப் தபச 
அவனுக்கு என்னை உரிடம?'

ஆத்திர மிகுதியேபால் அவடனைப் பபார்க்கபாமதல திரும்பிப் தபபாயவிடை நிடனைத்தேவள அப்படிச் 
வசயயேவில்டல. அவனிடைதம ஆத்திரம் தீர தநரில் தகட்டு விடுவவதேன்று வந்தேபாள. எவ்வளவு 
கடுடமயேபானை சூழ்நிடலயேபாக இருந்தேபாலும் தேன்னிடைம் சிரித்தப் தபசி அரட்டடையேடிக்கும் நபாரபாயேணன் 
தசந்தேன் அன்று அவ்வபாறு தபசியேத அவள உளளத்தில் உடறைத்தேத.

தவகமபாகக் கீதழ இறைங்கிப் தபபாய ஒன்றும் தபசபாமல் சினைத்டதேக் கபாட்டும் முகக் குறிப்புடைன் அவன் 
முன் நின்றைபாள. படைதகபாட்டி தவளபானும், சில வமயக்கபாவல் வீரர்களும் சூழ நின்று தபசிக் வகபாண்டிருந்தே 
தசந்தேன் அவள அருகில் வந்த நின்றைதம் தபச்டச நிறுத்தினைபான். குழல்வபாயவமபாழியின் பக்கமபாகத் 
திரும்பி, "அம்மணி! வணக்கம்... தேங்கடளத் தேபான் எதிர்பபார்த்தக் வகபாண்டிருக்கிதறைன். 
கூற்றைத்தேடலவர்கள கூட்டைம் முடிந்தேதம் தேவிர்க்க முடியேபாதே கபாரணங்களபால் மகபாமண்டைதலசுவரர் 
அரண்மடனையிதலதயே வதேபாடைர்ந்த தேங்க தநரிட்டு விட்டைத. ஆனைபாலும் தேபாங்கள இங்தக 
இப்படிவயேல்லபாம் நடைக்க விட்டுவிடுவீர்கவளன்று நபாங்கள கனைவிலும் நிடனைக்கவில்டல. தேங்கள தேந்டதே
அதிகமபாகக் கவடலப்படும்படியேபானை சூழ்நிடலடயேத் தேபாங்கள உண்டைபாக்கியிருக்கிறீர்கள!"

குழல்வபாயவமபாழி புருவங்களுக்கு தமதல வநற்றி தமடு புடடைக்க, முகம் சிவக்க தகபாபத் தடிப்புடைன் 
இடரந்தேபாள.

"ஐதயேபா! தபபாதம், நிறுத்தங்கள. நீங்கள மிகவும் வபரியேவர். எத்தேடனைதயேபா குடும்பங்களில் எவ்வளதவபா 
தேந்டதேமபார்களுக்கு அறிவுடரக் கூறிப் பழகியேவர். உங்கள அறிவுடர கிடடைக்கபாதேதேனைபால் தேபான் என் தேந்டதே 
அநபாவசியேமபாக எனைக்குச் வசல்லம் வகபாடுத்தப் பபாழபாக்கி விட்டைபார். இனிதமலபாவத அவருக்கு தேக்க 
சமயேத்தில் அறிவுடர கூறி எனைக்கு வசல்லம் வகபாடுத்த விடைபாமல் பபார்த்தக் வகபாளளுங்கள."

அவளிடைமிருந்த வபார்த்டதேகடள வபாங்கிக் கட்டிக் வகபாண்டை நபாரபாயேணன் தசந்தேன் சிறித தநரம் அந்தேப் 
வபண்ணின் தகபாபத்டதேப் தபபாக்க வடக வதேரியேபாமல் தேயேங்கினைபான். அவடளப் பற்றித் தேபான் தபசிக் 
வகபாண்டிருந்தேடதேப் படியிறைங்கி வரும் தபபாத அவள தகட்டுக் வகபாண்டு வந்திருக்கிறைபாள என்பத 
அவனுக்குப் புரிந்த விட்டைத.

"வருத்தேப்பட்டுக் வகபாளளபாதீர்கள. நபான் சற்று முன் தேங்கடளப் பற்றி இங்தக தபசிக் வகபாண்டிருந்தேடதேத் 
தேபாங்கள தகட்டுக் வகபாண்தடை வந்திருக்கிறீர்கள தபபாலிருக்கிறைத. நபான் ஒன்றும் தேவறைபாகச் 
வசபால்லிவிடைவில்டல. மகபாமண்டைதலசுவரர் இல்லபாதே சமயேத்தில் இங்கு நடைந்திருக்கும் கவடல தேரும் 
நிகழ்ச்சிகடள நிடனைத்த உணர்ச்சி வசப்பட்டு அவ்வபாறு தபசியிருப்தபன். அடதே ஒரு தேவறைபாக எடுத்தக் 
வகபாண்டு என் தமல் தகபாபித்தக் வகபாளளக் கூடைபாத."

"உங்கள தமல் தகபாபித்தக் வகபாளவதேற்கு நபான் யேபார்? அப்படிதயே தகபாபித்தக் வகபாண்டைபாலும் 
என்னுடடையே தகபாபம் உங்கடள என்னை வசயத விடைப் தபபாகிறைத?"

குழல்வபாயவமபாழி சமபாதேபானைப்பட்டு வழிக்கு வருவதேபாகத் வதேரியேவில்டல. தகபாபம் வரும் தபபாத 
வபண்களுக்கு இயேல்பபாக ஏற்படும், வீம்பும், முரண்டும் அவளிடைமும் இருந்தேனை. நபாரபாயேணன் தசந்தேன் 
குடழந்தேபான்; வகஞ்சினைபான்; என்வனைன்னைதவபா தபசி அவடளச் சமபாதேபானைப்படுத்தே முயேன்றைபான். வீம்பு 
நீடித்தேததே தேவிரக் குடறையேவில்டல. உலகத்தில் சிரமப்பட்டுத்தேபான் வசயயே முடியும் என்றை வடகடயேச் 
தசர்ந்தே கபாரியேங்களில் வபண்களின் வீம்புக் தகபாபத்டதேச் சமபாதேபானைப்படுத்தவதம் ஒன்று எனை 
அவனுக்குத் ததேபான்றியேத.

கடடைசியேபாக, அவடளச் சமபாதேபானைப்படுத்தி முடிந்தே தபபாத தேபான் தசந்தேனுக்கு நிம்மதியேபாக மூச்சு வந்தேத.
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"நீங்கதள இப்படிக் தகபாபித்தக் வகபாண்டைபால் நபான் என்னை வசயவத? உங்கள தேந்டதே உங்கடள உடைன் 
டவத்தக் வகபாண்டு வசயயே தவண்டியே வபரியே வபரியே வசயேல்கடளவயேல்லபாம் என்னிடைம் 
ஒப்புவித்திருக்கிறைபார். முக்கியேமும், அவசரமும் வபாயந்தே வசயதிகடள அனுப்பியிருக்கிறைபார். நபாம் கலந்த 
தபசி ஒரு முடிவுக்கு வர தவண்டும். நீங்கள முரண்டு பிடித்தேபால் ஒன்றும் ஆகபாத."

"முக்கியேமும் அவசரமும் இல்லபாதே தநரம் அப்பபாவுக்கு எப்தபபாததேபான் இருந்தேத? நபாட்டடைப் பற்றியும் 
அரசபாங்கத்டதேப் பற்றியும் கவடலப்பட்டுக் கவடலப்பட்டுத் தேம்முடடையே உடைல் நலத்டதேப் பற்றிக் 
கவடலப் படுவதேற்கு தநரம் இல்டலதயே அவருக்கு. வவளிதயே யேபாரிடைமும் வசபால்லபாமல் வபபாதக் 
கவடலகடளயும், தன்பங்கடளயும், மனைத்தில் ததேக்கி டவத்தக் வகபாண்டு என்னை சுகம் கிடடைத்த 
விட்டைத அவருக்கு?" குழல்வபாயவமபாழியின் தபச்சு பிடிவபாதேத்திலிருந்த விலகிப் தபபாயத் தேந்டதேயின் 
தமல் அனுதேபாபமபாக வவளிவந்தேத.

"உங்களுக்தக அடவவயேல்லபாம் நன்றைபாகத் வதேரிந்திருக்கின்றைனைதவ, அம்மணி! உங்கள தேந்டதேக்கு 
இருக்கும் வபபாறுப்புகடளயும், கவடலகடளயும் வசபால்லி நீங்கதள இரக்கப்படுகிறீர்கள. தேமத 
மபாளிடகயில் தேம் வபபாறுப்பில் டவக்கப்பட்டிருந்தே அரசுரிடமப் வபபாருளகள வகபாளடள தபபாய 
விட்டைவதேன்று வதேரிந்தேபால் அவர் எப்படி? அதிர்ச்சியேடடையேபாமல் இருக்க முடியும்?" தசந்தேனுடடையே தபச்சு 
வளர்கிறை விதேத்டதேக் கண்டு குழல்வபாயவமபாழிக்கு தவறு வடக அச்சம் ஏற்பட்டைத. 'வசந்தே 
மண்டைபத்திலிருந்தே தறைவி கபாணபாமற் தபபானைத பற்றியும் தேன்னிடைம் அவன் தூண்டித் தடளத்த ஏதேபாவத 
தகளவிகள தகட்பபாதனைபா?' என்று சிறித கலவரமடடைந்தேத அவன் உளளம். இந்தேக் கலவரமும், 
தேந்டதேயிடைமிருந்த அவன் வகபாண்டு வந்திருக்கும் முக்கியேச் வசயதிகடளத் வதேரிந்த வகபாளளும் ஆவலும்
அவள சினைத்டதேப் தபபாக்கிவிட்டைனை.

பிறைர் எந்தேச் வசயதிடயேத் தேன் வபாயிலிருந்த தகட்பதேற்கு அதிக ஆர்வத்ததேபாடு தடித்தக் 
வகபாண்டிருக்கிறைபார்கதளபா அந்தேச் வசயதிடயே உடைனைடியேபாகச் வசபால்லி முடித்த விடைபாமல் அவர்களுடடையே 
ஆவடலத் வதேபாடைரச் வசயத தேன் கபாரியேத்டதேச் சபாதித்தக் வகபாளளும் தேந்திரத்டதே தமற்வகபாண்டைபான் 
நபாரபாயேணன் தசந்தேன்.

"மகபாமண்டைதலசுவரருடடையே திருக்குமபாரியிடைம் அதிகப்படியேபானை தகளவிகடளக் தகட்டுப் புண்படுத்தே 
தவண்டுவமன்று நபான் கருதேவில்டல. அததே சமயேத்தில் ஒன்றும் தகட்க விரும்பபாமலும் இருக்க 
முடியேவில்டல!"

"தகட்டுத் வதேரிந்த வகபாளவதேற்கு என்னை இருக்கிறைத? இங்தக நடைந்தேவற்டறைவயேல்லபாம் தேபான் அம்பலவன்
தவளபான் அங்கு வதேளிவபாகச் வசபால்லியிருப்பபாதனை."

குழல்வபாயவமபாழியிடைமிருந்த் வகபாஞ்சம் அடமதியேபாகப் பதில் வந்தேத. முன்பிருந்தே படைபடைப்பும் 
ஆத்திரமும் இல்டல. நபாரபாயேணன் தசந்தேன் சிரித்தக் வகபாண்டைபான். 'ஏ, அப்பபா! தேங்கம் நிறுக்கும் வபரியே 
வணிகடனைப் தபபால் மகபாமண்டைதலசுவரர்தேபான் ஒரு வசபால் மிகபாமல், ஒரு வசபால் குடறையேபாமல், எண்ணி 
அளந்த அளந்த தபசுவபார் என்றைபால் அவருடடையே புதேல்வி அவடரக் கபாட்டிலும் அழுத்தேமபாக 
இருக்கிறைபாதள' என்று அவன் மனைத்தக்குள நிடனைத்தக் வகபாண்டை நிடனைப்பின் சபாடயேதேபான் சிரிப்பபாக 
வவளிப்பட்டு மடறைந்தேத.

"என்னிடைம் எடதேவயேல்லபாதமபா தகட்டு தநரத்டதேக் கடைத்தகிறீர்கதள தேவிர, என் தேந்டதே உங்களிடைம் கூறி 
அனுப்பியிருப்பதேபாகச் வசபான்னை முக்கியேச் வசயதிகடளப் பற்றி நீங்கள கூறைப் தபபாவதேபாகதவ 
வதேரியேவில்டலதயே?"

"அவற்டறை இந்தே அகபால தநரத்தில் இங்கு நபான் விவரித்தக் வகபாண்டிருப்படதேக் கபாட்டிலும் நீங்கதள 
படித்தத் வதேரிந்த வகபாளவத நல்லத. உங்கள தேந்டதே உங்களுக்வகன்று அந்தேரங்கமபாக எழுதி 
அனுப்பியிருக்கும் விரிவபானை திருமுகத்டதே உங்களிடைம் வகபாடுத்தவிட்டுப் தபபாகிதறைன். அடதேப் படித்த 
எல்லபாவற்டறையும் நன்கு சிந்தித்த ஒரு முடிவுக்கு வபாருங்கள. நபாடளக் கபாடலயில் விடிந்தேதம் 
உங்கடளச் சந்திக்கிதறைன்."

தசந்தேன் மகபாமண்டைதலசுவரரின் அந்தேரங்கத் திருமுகத்டதே அவளிடைம் எடுத்தக் வகபாடுத்தவிட்டுத் 
தூங்கச் வசன்று விட்டைபான்.

மனைத்தில் வபருகும் ஆவடலயும், பரபரப்டபயும் அடைக்கிக் வகபாண்டு அந்தேத் திருமுகச் சுருதளபாடு தேன் 
தேனியேடறைக்குச் வசன்றைபாள குழல்வபாயவமபாழி. அடதேப் படித்த அறிந்த வகபாளவதேற்கு முன் அவள 
மனைத்தில் பல்தவறு உணர்ச்சிகள தேடுமபாறினை. தேந்டதே என்னை எழுதியிருப்பபாதரபா என்று எண்ணும் தபபாததே
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பயேம், பதேற்றைம், வியேப்பு அத்தேடனையும் அவடளப் பற்றிக் வகபாண்டைனை. அவள இருந்தே அடறை அவளுடடையே
கன்னிமபாடைத்தின் தமற்பகுதியில் ஒதக்குப்புறைமபாக இருந்தேத. அவளுடடையே அணிகலன்கள, அலங்கபாரப் 
வபபாருளகள, இடசக்கருவிகள இடவவயேல்லபாம் மடறைந்திருந்தே அந்தேத் தேனியேடறையில் பிறைர் அதிகம் பழக
முடியேபாத. பணிப் வபண்கள வண்ண மகளிர் கூடை முன் அனுமதியின்றி அந்தே அடறைக்குளதள 
வரக்கூடைபாத.

அடறைக்குள மங்கலபாக எரிந்த வகபாண்டிருந்தே தீபச் சுடைரின் ஒளிடயேத் தூண்டிவிட்டைபாள. சுடைர் 
குதித்வதேழுந்தேத. ஒளியும், வனைப்பும் மிக்க அந்தே அடறையின் வபபாருட்கள தீப ஒளியில் கவர்ச்சி வசறிந்த 
கபாட்சி அளித்தேனை. எத்தேடனை விதேமபானை யேபாழ்கள? எவ்வளவு வடக மத்தேளங்கள? இன்னும் இடச, 
நபாட்டியேக் கடலகளில் பயிற்சியுளளவர்கள பயேன்படுத்தம் வடக வடகயேபானை நளினை கடலக் கருவிகள 
நபாற்புறைமும் அடறையில் வதேன்பட்டைனை. குழல்வபாயவமபாழி தீபத்தின் கீதழ அமர்ந்த திருமுகத்டதேப் 
பிரித்தேபாள. தேந்டதேயின் திருமுகத்டதேதயே பபார்ப்பத தபபால் அவள விழிகளில் பயேபக்தி ஒளிர்ந்தேத.

'ஒருவர் மற்வறைபாருவருக்கு எழுத்த மூலம் எழுதி அனுப்பும் வசயதிக்கு தேமிழில் 'திருமுகம்' என்று 
எவ்வளவு வபபாருத்தேமபாகப் வபயேரிட்டிருக்கிறைபார்கள! ஒருவர் எழுதியேடதேப் படிக்கும் தபபாத 
படிக்கிறைவருக்கு எழுதியேவரின் முகம் தேபாதனை நிடனைவுக்கு வருகிறைத!'

தேந்டதேயின் முகத்டதே நிடனைவுபடுத்திக் வகபாண்டை தபபாத வபயேர்ப் வபபாருத்தேத்டதேப் பற்றியே இந்தே அழகியே
கற்படனையும் அவளுக்குத் ததேபான்றியேத. திருமுகத்டதேப் படிக்கலபானைபாள.

"அருடமப் புதேல்வி குழல்வபாயவமபாழிக்கு, எல்லபா நலங்களும் வபருகுக, மங்கலங்கள யேபாவும் வபபாலிக.

வசல்வக் குமபாரி! என்னுடடையே இந்தேத் திருமுகத்டதே படிக்கத் வதேபாடைங்கும் முன், படித்தக் 
வகபாண்டிருக்கும் தபபாத, படித்தே பின் ஒவ்வவபாரு நிடலயிலும் உன் மனைத்தில் எந்வதேந்தே உணர்ச்சிகள 
அடலதமபாதம் என்படதே இடதே எழுதம் முன்னைபாதலதயே இங்கிருந்ததே என்னைபால் நிடனைத்தப் பபார்க்க 
முடிகிறைத. ஆனைபாலும் எழுதே தவண்டியேடதேவயேல்லபாம் உனைக்கு எழுதித்தேபான் ஆக தவண்டும்.

எப்தபபாததம உன் தேந்டதேக்கு வியேப்பு உணர்ச்சி குடறைவு என்பத உனைக்குத் வதேரியும். எடதேயும் 
எதேற்கபாகவும் ஆச்சரியேமபாகக் கருதேபாமல் சர்வ சபாதேபாரணமபாக நிடனைப்பவனுக்கு அதிசயேங்களிலும் அபூர்வ 
அற்புதேங்களிலும் எப்படி ஈடுபபாடு இருக்க முடியும்? ஆச்சரியேம் எவ்வபாறு ஏற்படை முடியும்? உணர்ச்சி 
மயேமபாகதவ வபாழ்பவர்களபால் வபாழ்க்டகயில் எதிலும் ஒட்டிக் வகபாண்டு கலந்த எடதேயும் அனுபவிக்க 
முடிகிறைத. உணர்ச்சிகடள வவன்று புளியேம் பழமும் அடதே மூடிக் வகபாண்டிருக்கும் ஓடும் தபபால் 
ஒட்டைபாமல் வபாழ்ந்தேபால் சமயே சமயேங்களில் தவதேடனைப்படைத்தேபான் தவண்டியிருக்கிறைத. ஆச்சரியேப்படைத் 
வதேரியேபாதேவன் மற்றைவர்களுக்கு ஆச்சரியேப் வபபாருளபாகதவ ஆகிவிடுகிறைபான். என்டனைப் தபபான்றை ஒருவன் 
தேன் அறிவபால் மட்டுதம வபாழ்ந்த பபார்க்க முயேன்றைபால் என்டனைச் சுற்றியிருக்கும் பல்லபாயிரம் தபர்களுக்கு 
நபான் ஒர் ஆச்சரியேம், ஒரு புதிர் என்று ஆகிவிடுகிதறைன். அப்படி ஆகும் தபபாத சந்தேர்ப்பங்கள என்டனைக் 
கபாடல வபாரி விடை ஒவ்வவபாரு கணமும் வநருங்குகின்றைனை.

புதேல்வி! அம்பலவன் தவளபான் வந்த கூறியே வசயதிகள ஆச்சரியேப்படைத் வதேரியேபாத, அதிர்ச்சியுறை 
அறியேபாமல் இருந்தே எனைக்கும் அவற்டறை உணர்த்தி விட்டைனை. மற்றைவர்களுக்குத் வதேரிந்த விடைபாமல் நபானும்
ஆச்சரியேப்பட்தடைன். நபானும் அதிர்ச்சியேடடைந்ததேன். உன்னைபால் எனைக்கு ஏற்பட்டை ததேபால்விகள, அடவ 
தபபாகட்டும்! நபான் அங்கிருந்த புறைப்படும் தபபாத எவ்வளவு எச்சரிக்டக வசயத விட்டுப் புறைப்பட்தடைன்?
'வபண்தண! வசந்தே மண்டைபத்தில் வந்த தேங்கியிருக்கும் 'தறைவிடயே ஒவ்வவபாரு கணமும் அருகிருந்த 
கவனித்தப் தபணிக் வகபாளள தவண்டியேத உன் வபபாறுப்பு. அந்நியேர்கடள அவதரபாடு சந்தித்தப் பழக 
விடைக் கூடைபாத' என்று நபான் கூறிவிட்டு வந்தே அறிவுடரடயே நீ புறைக்கணித்த விட்டைபாய தபபாலும்! 
தறைவியேபாக வந்த தேங்கியிருந்தேத யேபார் என்று நீதயே வதேரிந்த வகபாண்டிருப்பபாய. வதேரியேபாமலிருந்தேபால் 
நபாரபாயேணன் தசந்தேன் விளக்குவபான்.

'யேபாதரபா வந்தேபார்கள, சந்தித்தேபார்கள, வசந்தே மண்டைபத்தில் கூடிப் தபசினைபார்கள. மறுநபாள விடிந்தே தபபாத 
வந்தேவர்கடளயும் கபாணவில்டல, தறைவிடயேயும் கபாணவில்டல, பபாதகபாவலில் டவக்கப்பட்டிருந்தே 
அரசுரிடமப் வபபாருளகடளயும் கபாணவில்டல' என்று தவளபான் வந்த கூறினைபான்.

குழல்வபாயவமபாழி! வடைக்தக தபபாருக்கும், பூசலுக்கும் எதிரிகள தேயேபாரபாகிக் வகபாண்டிருக்கிறைபார்கள. 
மகபாரபாணி கவடலகளபால் மனை நிடறைவு இழந்த கபாணப்படுகிறைபார். கூற்றைத்தேடலவர்கள என்டனைச் 
சரியேபாகப் புரிந்த வகபாளளபாமல் ஏததேததேபா தகளவிகடளவயேல்லபாம் தகட்டுத் தடளக்கிறைபார்கள. தேளபதிக்கு
என்தமல் இருக்கும் சந்ததேகங்கடளப் பபார்த்தேபால் அவற்டறை இப்தபபாடதேக்குப் தபபாக்க முடியேபாத 
தபபாலிருக்கிறைத. அறிவின் அளடவக் வகபாண்டு வசயேல்கடளத் திட்டைமிட்டு வரும் எனைக்கும், உணர்வின் 
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அளடவக் வகபாண்டு என்டனைக் கண்கபாணித்த வரும் மற்றைவர்களுக்கும் நடுவில் இப்படி ஓர் உளதடறை 
பிளவு இருந்த வருகிறைத. நபான் என் மனைத்தக்குளதலதயே பபாதகபாக்க விரும்பும் வசயதிகடள அறிந்த 
வகபாளள முயேல்கின்றைவர்கள அதிகமபாகி விட்டைபார்கள. இந்தே நிடலயில் எனைத பலவீனைத்டதே வளர்ப்பத 
தபபான்றை வசயதிகடள அம்பலவன் தவளபான் வந்த கூறினைபான். ஆனைபாலும் நபான் இதவடரயில் கலங்கி 
விடைவில்டல. தேளர்ந்த விடைவில்டல, தசபார்ந்த விடைவில்டல. எனைக்கு என் தமல் என் அறிவின் தமல் 
இன்னும் நம்பிக்டக இருக்கிறைத.

இந்தேச் சமயேத்தில் உன்னிடைமும் நபாரபாயேணன் தசந்தேனிடைமும் ஒரு வபபாறுப்டப அளிக்கிதறைன். 
இடடையேபாற்று மங்கலத்திலிருந்த நீங்கள இருவரும் இந்தேத் திருமுகத்டதேப் படித்தே மறுநபாள 
கபாடலயிதலதயே புறைப்படை தவண்டும். வகபாளடள தபபானை சுந்தேர முடிடயேயும் வபபாற் சிம்மபாசனைத்டதேயும் 
வீரவபாடளயும் ததேடிக் கண்டுபிடிக்கும் முன்தப அடவகடள ஆளபவடனைக் கண்டுபிடிக்க தவண்டும். 
என் அனுமபானைம் உண்டமயேபானைபால் அடவகடள ஆளபவடனைக் கண்டுபிடித்தேபால் அவனிடைதம 
அடவகடளக் கபாணலபாம். அவடனைக் கண்டுபிடிக்க தவண்டுமபானைபால் அந்தே இளந்தறைவிடயேக் கண்டு 
பிடிக்க தவண்டும்.

உண்டமடயே மடறைத்த எழுதவபாதனைன்? நம்முடடையே வசந்தே மண்டைபத்தில் வந்த தேங்கியிருந்தே 
இளந்தறைவிதேபான் குமபாரபபாண்டியேன் இரபாசசிம்மன். நபாரபாயேணன் தசந்தேனிடைம் தகட்டைறிவதேற்கு முன் 
நபாதனை வசபால்லிவிட்தடைன் உனைக்கு. ஒரு தவடள எங்கள இருவடரயும் முந்திக் வகபாண்டு இடதே நீ 
அறிந்திருந்தேபால் உனைக்கு மதி நுட்பம் மிகுதிதேபான். குமபாரபபாண்டியேடனை விடரவில் அடழத்த வருவதேபாக 
மகபாரபாணிக்கு வபாக்களித்த விட்தடைன். நபான் ததேடிக் வகபாண்டு புறைப்படை முடியேபாதேபடி இருக்கிறைத 
சூழ்நிடல. தவறு யேபாடரயும் அனுப்புவதேற்குமில்டல. அதில் எனைக்கு நம்பிக்டகயுமில்டல. உடைதனை 
புறைப்படுங்கள. எங்தக எப்படிப் புறைப்படை தவண்டுவமன்று தேயேங்கபாததே. உனைக்கு அத வதேரியும்! உன் 
உளளத்தக்கும் அத வதேரியும். தசந்தேனுக்கும் தசந்தேனுடடையே உளளத்தக்கும் கூடைத் வதேரியும். 
உரிடமதயேபாடும், உரியேவதனைபாடும் திரும்பி வபாருங்கள. படித்த முடித்தேதம் நீ எந்தே விளக்கின் 
ஒளியிலிருந்த இடதேப் படிக்கிறைபாதயேபா, அதேன் சுடைர்ப் பசிக்கு இடதே இடரயேபாக்கி விடு."

அவள அப்படிதயே வசயத விட்டைபாள.
-------
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2.11. முளளபால் எடுத்தே முள

மகபாமண்டைதலசுவரரபானை இடடையேபாற்று மங்கலம் நம்பிடயேச் சபாதேபாரண மனிதேரபாக சபாதேபாரண 
உணர்ச்சிகளுக்கு ஆளபாக்கிப் பபார்க்க தவண்டுவமன்று விதிக்கு என்னை தேபான் ஆடசதயேபா? வதேரியேவில்டல. 
சந்தேர்ப்பங்கள வதேபாடைர்ந்த வந்த வகபாண்டிருந்தேனை.

கரவந்தேபுரத்திலிருந்த அனுப்பப்பட்டை இரண்டைபாவத தூதவன் அரண்மடனைக்கு வந்தே தபபாத அவர் 
தமலும் வியேப்புக்கு உளளபானைபார். வகபாற்டகக் கலவரங்களும், வடைக்கு எல்டலப் பூசல்களும் பற்றியே 
வசயதிகள அந்தே இரண்டைபாவத தூதேன் மூலம் வந்த தசர்ந்தேனை. ஏற்கனைதவ அனுப்பப்பட்டை மபானைகவசன் 
என்னும் தூதேன், தேபான் அங்கிருந்த புறைப்படுகிறை வடரயில் கரவந்தேபுரத்தக்குத் திரும்பி வந்த 
தசரவில்டல என்படதேயும் புதிதேபாக வந்தேவன் கூறினைபான்.

அவற்டறைக் தகளவிப்பட்டை தபபாத, உணர்வுகள பதிந்தேறியேபாதே அந்தே வநற்றியில் உணர்ச்சிகடளக் கபாண 
முடிந்தேத. இரண்டைபாம் முடறையேபாக அந்தேத் தூதவன் வந்திருப்படதேயும், அவன் கூறியே வசயதிகடளயும் 
மகபாரபாணியேபாருக்கு அறிவிக்கவில்டல அவர். புதப் புதத் தன்பங்கடளக் கூறி முன்தப கவடலகள 
வபருகியிருக்கும் அந்தே மலர் வநஞ்சத்டதே தமலும் வபாடைவிடுவதேற்கு விரும்பவில்டல அவர். எல்டலக் 
கற்கடள உடடைக்கிறை அளவு வடைக்தக பூசல் நடைப்பத அவருடடையே வபபாறுடமடயேதயே தசபாதித்தேத.

"உன்னிடைமும் ஒரு பதில் ஓடல வகபாடுத்த அனுப்புகிதறைன். ஆனைபால் நீ அடதேக் கரவந்தேபுரத்தக்குக் 
வகபாண்டு வசல்லும் தபபாத இடடை வழியில் எங்கபாவத, யேபாரபாவத உன்னிடைமிருந்த பறிக்க முயேன்றைபால் 
சிரமப்பட்டு அவர்களுடைன் தபபாரபாடிக் வகபாண்டிருக்க தவண்டைபாம். தேபாரபாளமபாக விட்டுக் வகபாடுத்தவிடு."

இடடையேபாற்று மங்கலம் நம்பி இப்படிக் கூறியே தபபாத வந்திருந்தே தூதவன் திடகத்தப் தபபானைபான். 
அவனுக்கு அவர் என்னை தநபாக்கத்ததேபாடு அப்படிச் வசபால்லுகிறைபார் என்பததே புரியேவில்டல. அவன் 
விழித்தேபான். அவதரபா சிறிதம் தேபாமதேம் வசயயேபாமல் பதில் ஓடல எழுதி உடறையிலிட்டு அரக்கு 
இலச்சிடனை வபபாறித்த அவன் டகயில் வகபாடுத்த விட்டைபார். வகபாடுத்தேததேபாடு மட்டுமல்லபாமல், அந்தேத் 
தூதவன் அங்தக அதிக தநரம் தேங்கியிருப்படதேதயே விரும்பபாதேவர் தபபால் தரத்தினைபார். அவனும் 
புறைப்பட்டு விட்டைபான். அவடனை அனுப்பியே பின் மகபாமண்டைதலசுவரர் சிந்தேடனையில் மூழ்கினைபார்.

அவருடடையே சிந்தேடனையில் முக்கியேமபானை இடைத்டதேப் பிடித்தக் வகபாண்டு நின்றை ஒதர தகளவி இததேபான்:

'வநருங்கி வந்த வகபாண்டிருக்கும் தபபாடர இன்னும் சிறித கபாலம் வபபாறுத்தத் தேபாமதேமபாக வரச் 
வசயவதேற்கு வழி என்னை?'

இந்தேச் சில நபாட்களுக்குள எத்தேடனைதயேபா தன்பங்கடளயும் அதிர்ச்சிகடளயும் தேபாங்கி அவற்டறைத் 
தேவிர்க்கும் வழிவடககடளயும் உடைனுக்குடைன் நிடனைத்த முடிவு வசயதிருக்கிறைபார் அவர். ஆனைபால் மடல 
தபபால் எழுந்த நிற்கும் இந்தேப் வபரியே தகளவிக்கு அவ்வளவு எளிடமயேபாக விடடை கண்டுபிடிக்க 
முடியேவில்டல. சிந்தேடனை பல கிடளகளபாயக் கிடளத்த எங்வகங்தகபா சுற்றிப் படைர்ந்தேத. எத்தேடனைதயேபா 
வபரியே படடைவயேடுப்புகளின் திடுக்கிடைத் தேக்க நிடலடமகடளவயேல்லபாம் அவர் சமபாளித்திருக்கிறைபார். 
தபபாரில் வவற்றிகடளயும் பபார்த்திருக்கிறைபார், ததேபால்விகளும் உண்டு. இததே இரபாசசிம்மன் இப்தபபாத 
இருப்படதே விடை இடளஞனைபாக இருந்தே கபாலத்தில் தபபார்கள ஏற்பட்டிருக்கின்றைனை. பரபாந்தேக பபாண்டியேர் 
மடறைந்தே நபாளிலிருந்த எங்தகயேபாவத ஒரு மூடலயில் ஏதேபாவத ஒரு கபாரணம் பற்றிப் தபபார் உண்டைபாகிக் 
வகபாண்டுதேபான் இருக்கிறைத.

உப்பிலிமங்கலத்தப் தபபாடரக் கபாட்டிலுமபா வபரியே தபபார் இனிதமல் ஏற்படைப் தபபாகிறைத? வடைதிடச 
அரசர்களுக்கு ஒத்தடழத்த அந்தேப் தபபாருக்கு ஏற்பபாடு வசயதே வகபாடும்பபாளூர் மன்னைன் பபாண்டி நபாட்டடை
வவன்று விடைலபாவமன்று எத்தேடனை நம்பிக்டக டவத்திருந்தேபான். கடடைசியில் தமலபாடடைடயேயும் உடடை 
வபாடளயும் கூடைக் களத்தில் எறிந்த விட்டு உயிர் பிடழத்தேபால் தபபாதவமன்று ததேபாற்று ஓடும் நிடலடயே 
அடடைந்தேபான் அவன்.

அதேன் பின் டவப்பூரிலும், நபாவற்பதியிலும் நடைந்தே தபபார்களில் தேஞ்டசப் வபரு மன்னைடனை இரண்டு 
முடறை ஓடைஓடை விரட்டிதனைபாம். அப்தபபாத பபாண்டி நபாட்டின் எல்டல விரிந்த பரந்திருந்தேத. தபபார் 
வீரர்களும் ஏரபாளமபாக இருந்தேபார்கள. இரபாசசிம்மனுக்கு அத மிகவும் இளடமப் பருவமபாதேலபால் எதேற்கும்
அஞ்சபாதே தணிவும் வபாலிபச் வசருக்கும் இருந்தேனை. தேளபதி வல்லபாளததேவனும் அவனும் உற்சபாகமபாகப் 
தபபார் தவடலகளில் ஈடுபட்டைபார்கள. பபாண்டியே மண்ணின் வபருடமடயேக் கபாத்திடை தவண்டும் என்றை ஒரு
வீரபாதவச வவறி அப்தபபாத எங்கும் பரவியிருந்தேத. இப்தபபாத மட்டும் அந்தேத் தடிப்பு இல்லபாமலபா 
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தபபாய விட்டைத?

தடிப்பும், தணிவும் இருந்த என்னை வசயவத? சரியேபானை தேடலடமயில்டல. வதேபாடைர்ந்த அடுத்தேடுத்த 
நிகழ்ந்தே படடைவயேடுப்புகளபால் படடை வசதிகள அழிவுபட்டுக் குடறைந்த தபபாயினை. நபாட்டு எல்டல 
வதேன்தகபாடி வடர குறுகிவிட்டைத. அன்டறையே நிடலயில் வஞ்சிமபாநகரம் வடர வசன்று வபரும் 
படடைதயேபாடு தேனியேபாக நின்று தேனைத தேபாயவழிப் பபாட்டைனுக்கு வவற்றி ததேடித் தேரும் அளவுக்குக் 
குமபாரபபாண்டியேன் தீரனைபாக இருந்தேபான். கடடைசியேபாக வடைதிடச அரசர்கள ஒன்று தசர்ந்த வகபாண்டு வசயதே 
தபபாரில் வடைபபாண்டி நபாடைபாகியே பகுதி முழுவதம் ததேபாற்றுப் தபபாக தநரிட்டுவிட்டைத. ததேபாற்றைபால்தேபான் 
என்னை? எப்தபபாதம் வவற்றியேடடைந்த வகபாண்டிருக்க முடியுமபா? குமபாரபபாண்டியேன் நபாடு ததேபாற்றைத 
வபரிதேன்று. மனைம் ததேபாற்றுப் பயேந்த தபபாய கடைல் கடைந்த ஓடினைபாதனை, அததேபான் வபரியே தேவறு. 
அவனுடடையே இந்தேத் தேவறு வடைதிடசயேரசர்கடளப் வபரியே அளவுக்கு ஊக்கமுறைச் வசயத தமலும் தமலும்
படடைவயேடுத்த வரத் தூண்டுகின்றைத. அவன் நபாட்டில் இல்லபாமல் எங்தகபா மடறைந்திருப்பத 
கூடைபாவதேன்று அரியே முயேற்சியேபால் ஈழ நபாட்டிலிருந்த வரவழித்ததேன்; வந்தேபான். அவடனை இரகசியேமபாக 
மடறைத்த டவத்திருந்த என்வனைன்னைதவபா வசயயே எண்ணிதனைன். கபாலம் வரும் வடர வபபாறுத்திருந்த 
சரியேபானை படடைபலத்டதே உருவபாக்கிக் வகபாண்டு வடைபபாண்டி நபாட்டடை மீண்டும் டகப்பற்றியிருக்க 
முடியும். மகபாரபாணி வபானைவன்மபாததேவியின் இரண்டு வபரியே கனைவுகடள நனைவபாக்கிவிடை 
எண்ணியிருந்ததேன்.

"வசந்தேமிழ் வதேன்பபாண்டி நபாட்டின் அரசனைபாக இரபாசசிம்மனுக்கு முடிசூட்டை தவண்டும். மணவிடனை 
மங்கலம் முடிவவடுக்க தவண்டும்."

இரபாசசிம்மதனைபா என் திட்டைங்கடளயும் தேன் அருமந்தே அன்டனையின் கனைவுகடளயும் கபாற்றில் 
பறைக்கவிட்டுக் கடைடலக் கடைந்த தபபாயவிட்டைபான். நபான் தசந்தேனிடைம் கூறியேனுப்பியிருக்கும் திட்டைப்படி 
குழல்வபாயவமபாழியும் அவனும் இளவரசடனைத் ததேடிக் வகபாண்டு வரப் புறைப்பட்டிருப்பபார்கள. தேளபதி 
வல்லபாளததேவன் தகபாட்டைபாறிலுளள வதேன் திடசப் வபரும் படடைடயேப் தபபாருக்குத் தேயேபார் வசயத 
வகபாண்டிருப்பபான். எப்படியிருந்தேபாலும் நமக்கு பிறைருடடையே உதேவி தவண்டும். இரபாசசிம்மன் மனைம் 
டவத்தேபால் ஈழ நபாட்டுக் கபாசிப மன்னைரிடைமிருந்த கூடைப் படடை உதேவி வபற்றுக் வகபாண்டு வரமுடியும்.

பபார்க்கலபாம்! எப்படி எப்படி எத எத நடைக்கிறைததேபா? இப்தபபாத வசயயே தவண்டியே முதேல் தவடல வந்த 
வகபாண்டிருக்கிறை தபபாடர உடைனைடியேபாக வரவிடைபாமல் தேடுப்பத. மகபாமண்டைதலசுவரருடடையே நிடனைவுகள 
ஒதர வட்டைத்தக்குள சுற்றிச் சுற்றி வந்தேனை. அவர் மனைத்தில் வதேன் பபாண்டி நபாட்டின் தமல் 
படடைவயேடுக்கத் தடித்தக் வகபாண்டிருந்தேவர்கள ஒவ்வவபாருவரபாக மபானைசீகத் ததேபாற்றைத்தில் ததேபான்றிக் 
குழம்பிக் வகபாண்டிருந்தேனைர். தகபாப்பரதகசரி பரபாந்தேக தசபாழன், வகபாடும்பபாளூரபான் கீடழப் பழுவூர்க் 
கண்டைன் அமுதேன், அரசூருடடையேபான் வசன்னிப் தபரடரயேன் - அந்தே நபான்கு எதிரிகள தேபாம் படடைவயேடுப்பு 
ஏற்பபாட்டில் ஒரு முகமபாக முடனைந்திருப்பதேபாகக் கரவந்தேபுரத்திலிருந்த வந்தே வசயதி கூறியேத. ஆனைபால் 
மகபாமண்டைதலசுவரருக்கு எட்டியிருந்தே தவறு சில வசயதிகளபால் இதில் பரதூருடடையேபான் என்னும் 
மற்தறைபார் வபருவீரனும் சம்பந்தேப்பட்டிருப்பதேபாகத் வதேரிந்தேத. படடைகளிலும், தபபார்ப் பழக்கத்திலும் 
வல்லவர்களபானை இந்தே ஐந்த தபரும் ஒன்று கூடியே கூட்டைணிடயே முறியேடிப்பத 
எளிடமயேபானைதேல்லவவன்று அவரும் உணர்ந்தேபார். ஆடகயேபால் தேபான் அந்தேப் தபபார் விடரவில் வநருங்கி 
வந்த விடைபாதேபடி எப்படித் தேடுப்பவதேன்றை சிந்தேடனையில் அவர் ஆழ்ந்த மூழ்க தநர்ந்தேத. எதிரிகள 
எவ்வபாறு தநரடியேபாகப் தபபாருக்கு வந்த விடைபாமல் கலவரங்கடளயும், குழப்பங்கடளயும் ஏற்படுத்திச் 
சூழ்ச்சி வசயதிருக்கிறைபார்கதளபா, அப்படி நபாமும் ஏதேபாவத வசயதேபால் என்னைவவன்று அவருக்குத் 
ததேபான்றியேத.

சிந்தித்தக் வகபாண்தடை இருந்தேவர் திடீவரன்று ஒரு முடிவுக்கு வந்தேவர் தபபால் அரண்மடனை 
வமயக்கபாவலர் படடைத்தேடலவன் சீவல்லபமபாறைடனை அடழத்த வருமபாறு ஒரு தசவகடனை அனுப்பினைபார். 
அவரபால் அனுப்பப்பட்டை தசவகன் சீவல்லபமபாறைடனைக் கூப்பிட்டுக் வகபாண்டு வருவதேற்கு அவசரமபாகச் 
வசன்றைபான்.

மகபாமண்டைதலசுவரர் குறுக்கும், வநடுக்குமபாக உலபாவுவத தபபால நடைந்தேபார். 'முளடள முளளபால்தேபான் 
எடுக்க தவண்டும்; தவறு வழி இல்டல' - வபாயக்குளதளதயே இந்தேச் வசபாற்கடள வமல்லச் வசபால்லிக் 
வகபாண்டைபார். டககடளப் பின்னைபால் கட்டிக் வகபாண்டு அளவு பிசகபாமல் கபாலடி வபயேர்த்த டவத்த அவர் 
நடைந்தே நிமிர்வபானை நடடை உளளத்தச் சிந்தேடனையின் வதேளிடவக் கபாட்டியேத.

சீவல்லபமபாறைன் வந்த அடைக்க ஒடுக்கமபாக வணங்கி விட்டு நின்றைபான். மகபாமண்டைதலசுவரர் அவடனை 
வரதவற்றைபார். "வபா அப்பபா! உன்டனை வரவடழத்தே கபாரியேம் மிக அவசரம். அதேற்கு நீ தேயேபாரபாக இருப்பபாய 
என்தறை நிடனைக்கிதறைன்" என்று கூறினைபார்.
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"மகபாமண்டைதலசுவரரின் கட்டைடள எதவபாக இருந்தேபாலும் அதேற்கு அடிதயேன் தேயேபாரபாக இருந்ததேபான் 
ஆகதவண்டும்."

"கட்டைடள இருக்கட்டும். அதேற்கு முன்பு தவதறைபாரு எச்சரிக்டக. நீதயேபா வமயக்கபாவற் படடைத்தேடலவன்; 
வமயக் கபாவலனுக்கு வமயடயேக் கபாக்க வதேரிந்திருக்க தவண்டும். இப்தபபாத நபான் கூறைப்தபபாகும் வமய, 
உன்டனையும் என்டனையும் தேவிர்த்தப் புறைம் தபபாகக்கூடைபாதே வமய. ஒரு வபரியே கபாரியேத்டதேச் சபாதிக்கப் 
தபபாகிறை வமய."

"புறைம் தபபாகக் கூடைபாவதேன்பத தேங்கள விருப்பமபாயின் அப்படிதயே மனைத்தில் பபாதகபாத்தக் வகபாளதவன்."

"நல்லத! ஏற்பபாட்டடைச் வசபால்லட்டுமபா?"

"வசபால்லுங்கள."

"வபபாயகடள உண்டமகள தபபால் வசபால்லத் வதேரிந்தேவர்களபாகவும், எங்கும், எந்தே விதேத்திலும் 
தவடைமிட்டு நடிக்கத் வதேரிந்தேவர்களபாகவும், உயிருக்கு அஞ்சபாதேவர்களபாகவும், ஓர் ஐம்பத வீரர்கள 
இப்தபபாத உன்னிடைமிருந்த எனைக்குத் ததேடவ!"

அவடரயும், அவருடடையே வபார்த்டதேகடளயும் விளங்கிக் வகபாளள முடியேபாமல் திணறிப் தபபாய மருண்டு 
பபார்த்தவிட்டுக் தகட்டைபான் அவன்:

"ஐம்பத வீரர்களபா தவண்டும்?"

"ஆம்! எண்ணி ஐம்பத தபர்கள தவண்டும் எனைக்கு."

"அரண்மடனை வமயக் கபாவற் படடையினைரில் இருந்த தேபான் ஐம்பத தபர்கடளத் ததேர்ந்வதேடுக்க தவண்டும். 
தவறு ஆட்கள இல்டல!"

"வசய! ஆனைபால் அப்படித் ததேர்ந்வதேடுக்கப்படுகிறைவர்கள நபான் கூறியே தேகுதிகளுக்குப் வபபாருந்தியிருக்க 
தவண்டியேத மிகவும் அவசியேம்."

சீவல்லபமபாறைன் அதேற்கு ஒப்புக் வகபாண்டு தபபானைபான். மகபாமண்டைதலசுவரர் எடதே எண்ணிதயேபா சிரித்தக் 
வகபாண்டைபார். அந்தேச் சமயேத்தில் வண்ணமகள புவனை தமபாகினி அந்தேப் பக்கமபாக வந்த தசர்ந்தேபாள.

"சுவபாமி! தேளபதி வல்லபாளததேவனின் தேங்டக பகவதிடயேக் கபாணவில்டல. இன்று கபாடல மகபாரபாணியேபார் 
பபார்த்த அடழத்த வரச் வசபான்னைபார்கள. தபபாயப் பபார்த்ததேன்; இல்டல. அரண்மடனையில் எங்குதம 
தேளபதியின் தேங்டகடயேக் கபாணபாதேதேபால் எங்களுக்கு ஒதர கவடலயேபாக இருக்கிறைத. வசயதிடயே அறிந்த 
மகபாரபாணியேபாரும் மனைக் கலவரமடடைந்தேபார்கள. தேங்களிடைம் வதேரிவிக்கச் வசபான்னைபார்கள."

"அதேங்தகபாட்டைபாசிரியேர் மகள விலபாசினிடயேக் தகட்டைபால் வதேரியுதம? அந்தேப் வபண்கள இருவடரயும் 
எப்தபபாதம் தசர்ந்ததே கபாண்கிதறைன் நபான்!" - வியேப்டப மடறைத்தக் வகபாண்டு பதில் கூறினைபார் 
மகபாமண்டைதலசுவரர்.

"விலபாசினி இங்கு இல்டல. இன்று கபாடல ஆசிரியேரும் பவழக்கனிவபாயேரும் ஊருக்குப் தபபாகும் தபபாத 
அந்தேப் வபண்ணும் தபபாயவிட்டைபாள" என்று மீண்டும் பரபரப்பபானை குரலில் முடறையிட்டைபாள 
வண்ணமகள.

"அந்தேப் வபண் கபாணபாமல் தபபாயவிட்டைபாதள என்று மகபாரபாணிதயேபா நீங்கதளபா யேபாருதம கவடலப்படை 
தவண்டைபாம். அவள டதேரியேசபாலி. ஏமபாறுகிறைவள இல்டல. ஏமபாற்றும் ஆற்றைலுளளவள. கபாரியேமபாகத்தேபான் 
அவள கபாணபாமல் தபபாயிருப்பபாள."

வபரிதேபாகக் கவடலப்படும்படி எதவும் நடைந்த விடைபாதே மபாதிரி அலட்சியேமபாகப் தபசினைபார் அவர். 
மகபாமண்டைதலசுவரர் அந்தேப் வபண் கபாணபாமற் தபபானைத பற்றி அக்கடறையில்லபாமல் தபசுவத ஏவனைன்று 
வண்ணமகளின் சிற்றைறிவுக்கு எட்டைவில்டல! அவள திரும்பிச் வசன்றைபாள.

'ஆண்களும் வபண்களும், சிறியேவர்களும் வபரியேவர்களுமபாகத் வதேரிந்தம், வதேரியேபாமலும் என்னை 
என்னைதவபா வசயத வகபாண்டுதேபான் இருக்கிறைபார்கள. இந்தே அரண்மடனையில் கபாணபாமற் தபபாகிறைபார்கள, 
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வருகிறைபார்கள. என்டனைப் தபபால் வபபாறுப்பும், பதேவியும் உளளவனுக்குத்தேபான் மபாவபரும் அரசியேல் 
முக்கியேத்தவம் வபாயந்தே கபாரியேங்கள இருப்பதேபாக நபான் நிடனைத்தப் வபருடமப் பட்டுக் 
வகபாண்டிருக்கிதறைன். கூர்ந்த தநபாக்கினைபால் தவறு சிலரும் இந்தேப் வபருடமக்குப் தபபாட்டி தபபாட்டுக் 
வகபாண்டிருக்கிறைபார்கள என்றைல்லவபா வதேரியே வருகிறைத!' தவடிக்டகயேபாக இவ்வபாறு எண்ணி நடகத்தக் 
வகபாண்டைபார் அவர்.

அப்தபபாத சீவல்லபமபாறைன் திரும்ப வந்த, "மகபாமண்டைதலசுவரரின் திருவுளளப்படி திறைடமயேபானை 
வீரர்கடளத் தேயேபார் வசயதவிட்தடைன். அவர்கள எல்தலபாரும் கபாவற்படடை மபாளிடகயில் தேங்கள 
கட்டைடளடயே எதிர்பபார்த்தக் கபாத்திருக்கிறைபார்கள. இனி தமதல வசயயே தவண்டியேவதேன்னை?" என்றைபான். 
அவர் புன்னைடக பூத்தேபார்.

"தமதல வசயயே தவண்டியேதேபா!... இததேபா என் அருகில் வபா... வசபால்கிதறைன்." சீவல்லபன் 
மகபாமண்டைதலசுவரருக்கு அருகில் வசன்றைபான்.

"உன் வலத உளளங்டகடயே நீட்டு!" அவன் நீட்டினைபான். குபீவரன்று ஒரு நீளமபானை கருதவல முளடள 
எடுத்த அவனைத சிவந்தே உளளங்டகயில் பதியும்படி குத்தினைபார் அவர். அவன் வலி வபபாறுக்க முடியேபாமல்
டகடயேப் பின்னுக்கு இழுத்தக் வகபாண்டு அவருடடையே வசயேலின் வபபாருள புரியேபாமல் முகத்டதே சுளித்தக்
வகபாண்டைபான்.

"தவவறைபாரு கருவியின் தடணயின்றி இடதே எப்படி எடுப்பபாய?" ஒன்றுமறியேபாதே பச்டசக் குழந்டதேடயே 
வினைபாவுவத தபபால் வினைவினைபார்.

"..." அவன் பதில் கூறைவில்டல. "இததேபா இப்படி எடுக்க தவண்டும்" என்று மற்வறைபாரு கூரியே முளளபால் 
அடதேக் கிளறி வவளிதயே எடுத்தவிட்டுச் சிரித்தேபார் அவர். குன்றிமணி பழுத்தேத தபபால் ஒரு தளி குருதி 
உருண்டு எழுந்தேத அவன் டகயில்.

மகபாமண்டைதலசுவரரின் அதிசயிக்கத்தேக்க இந்தேச் வசயேல் வமயக்கபாவலர் படடைத் தேடலவனைபானை 
சீவல்லபமபாறைடனைத் திடகக்க டவத்தேத. குழம்பியே உளளத்தடைன் அவன் அவடரப் பணிதவபாடு நிமிர்ந்த 
பபார்த்தேபான். அவர் என்னை வசபால்லப் தபபாகிறைபார் என்று அறியும் ஆவல் அவன் முகத்தில் நிடறைந்திருந்தேத.

"சீவல்லபமபாறை! நீ தேயேபார் வசயதிருக்கும் வீரர்கள இத தபபான்றைவதேபாரு தவடலடயேத்தேபான் வசயயே 
தவண்டும். இத உனைக்கு விளங்கியிருக்கபாத. விளக்கமபாகச் வசபால்கிதறைன் தகள!" என்று ஆரம்பித்தேபார் 
அவர்.

------
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2.12. வகபாடும்பபாளூர் உடைன்படிக்டக

தகபானைபாட்டின் வபரு நகரமபாகியே வகபாடும்பபாளூர் அன்று டவகடறையிலிருந்ததே புதமணப் வபண் தபபால் 
அழகு வபபாலிந்த விளங்கியேத. அரண்மடனைச் சுற்றுப்புறைங்களும் வீதிகளும் சிறைந்தே முடறையில் 
அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தேனை. தகபாட்டடைக்கு வரும் அகன்றை வீதியில் அங்கங்தக மக்கள கூட்டைம் 
கூட்டைமபாகக் கூடி நின்றைபார்கள. உயேர்ந்ததேபாங்கி நின்றை வபரியே மடலடயேப் தபபான்றை தகபாட்டடையின் பிரதேபானை
வபாசலில் பூரண கும்பங்கதளபாடும், வபபாற்பபாலிடககளுடைனும், அரண்மடனைடயேச் தசர்ந்தே உடைன் 
கூட்டைத்தப் வபருமக்கள சூழக் வகபாடும்பபாளூர் மன்னைன் நின்று வகபாண்டிருந்தேபான். யேபாதரபா மதிப்புக்குரியே
வபரியேவர்கடள மரியேபாடதேயேபாக வரதவற்பதேற்கபாக எதிர்பபார்த்தக் கபாத்திருப்பத தபபால் வதேன்பட்டைத. 
தகபாட்டடைச் சுவரின் தமல் பக்கத்தக்கு ஐந்த தபரபாக நுடழவபாயிலின் இருபுறைமும் நின்று வகபாண்டு 
திருச்சின்னைம் எனைப்படும் நீண்டை வடளந்தே இடசக் கருவிடயேயும் முரசங்கடளயும் முழக்கிக் 
வகபாண்டிருந்தேனைர்.

இந்தே மகத்தேபானை வரதவற்பு ஏற்பபாடுகள எல்லபாம் யேபாருக்கபாக, எதேன் வபபாருட்டு - என்று தநயேர்களுக்குச் 
சந்ததேகமபாக இருக்கிறைதேல்லவபா. இதவடர கடதேயுடைனும் கதேபாபபாத்திரங்களுடைனும் வதேன்பபாண்டி நபாட்டுப்
பகுதிகளிலும், கடைற் பிரததேசத்திலுதம சுற்றிக் வகபாண்டிருந்த விட்தடைபாம். கடதேயின் வதேபாடைக்கத்தில் ஒதர 
ஒரு முடறை உடறையூரில் நடைந்தே வடைதிடசயேரசர் சதிக் கூட்டைத்டதேயும் அதேன் விடளவபாக 
நபாகப்பட்டினைத்திலிருந்த மகபாரபாணிடயேயும் குமபாரபபாண்டியேடனையும் வகபாடல வசயயேவும் வதேன்பபாண்டி 
நபாட்டு நிடலடயே அறியேவும், ஒற்றைர்கள அனுப்பப்பட்டைடதேயும் கபாண்பதேற்கபாகப் பபாண்டி நபாட்டு 
எல்டலடயேக் கடைந்த வசல்ல தநரிட்டைத. இதவடர இந்தே வரலபாற்றுப் வபருங்கடதேயில் நமக்கும், 
கடதேக்கும் தவண்டியே தேன்டமயேபானை மனிதேர்கடள மட்டுதம அதிகமபாகச் சந்தித்தக் வகபாண்டு வந்ததேபாம். 
எதிரிகடளயும் சந்திக்க தவண்டைபாமபா? உடறையூரில் முன்பு சந்தித்தே பின் இப்தபபாத இரண்டைபாவத 
முடறையேபாகக் வகபாடும்பபாளூரில் சந்திக்கப் தபபாகிதறைபாம்.

ஆம்! தசபாழ தகபாப்பரதகசரி மகபாமன்னைர் பரபாந்தேகரும் பபாம்புணிக் கூற்றைத்த அரசூருடடையேபானும் 
இன்னும் இத வடரயில் நமக்கு அறிமுகமபாகபாதே பரதூருடடையேபான், கீடழப் பழுவூர்க் கண்டைன் அமுதேன் 
என்னும் இருவரும் அன்று கபாடல வகபாடும்பபாளூருக்கு வருகிறைபார்கள. அதேற்கபாகத்தேபான் அத்தேடனை 
வரதவற்பு ஏற்பபாடுகள. அன்று உடறையூரில் நடைந்தே கூட்டைத்தக்குப் பிறைகு வதேன் திடசப் 
படடைவயேடுப்டபப் பற்றியே தமல் நடைவடிக்டககடள ஏற்பபாடு வசயவதேற்கபாக இந்தே இரண்டைபாவத 
கூட்டைத்டதேக் வகபாடும்பபாளூரில் கூட்டியிருந்தேபான் அதேன் சிற்றைரசன். தசபாழ நபாடும், பபாண்டி நபாடும் 
சந்திக்குமிடைத்தில் இரண்டடையும் இடணக்கும் நிலப்பகுதி தபபால் விளங்கியே தகபானைபாடும் அதேன் ஆட்சிப் 
வபபாறுப்பும் வகபாடும்பபாளூரபானிடைம் இருந்தேனை.

தேங்கள தேடலநகரத்தக்கு வரும் தசபாழடனையும் மற்றைவர்கடளயும் ஆடச தீரக் கண்டு களிப்பதேற்குத்தேபான் 
தகபானைபாட்டு மக்கள வகபாடும்பபாளூர் அரண்மடனைக்கும், தகபாட்டடைக்கும் தபபாகும் சபாடலயில் அவ்வபாறு 
திரண்டு கூடியிருந்தேபார்கள. சபாடலயின் கிழக்குக் தகபாடியில் நபான்கு குதிடரகள புழுதிடயேக் கிளப்பிக் 
வகபாண்டு பபாயந்ததேபாடி வந்தேனை. எல்தலபாருடடையே கண்களிலும் ஆவல் நிடறைந்திருந்தேத. 
திருச்சின்னைங்களும், முரசங்களும் திடசகள அதிர ஒலித்தேனை. கூட்டைத்தில் நின்று வகபாண்டிருந்தே சிலர் 
வருகிறை மன்னைர்களுக்குத் தேங்கள மனைக்களிப்டபயும், ஆர்வத்டதேயும் வதேரிவித்தக் வகபாளள எண்ணி 
முன்தனைற்பபாடைபாக வபாங்கிக் வகபாண்டு வந்திருந்தே மலர்கடள வபாரித் தூவினைர். சிலர் வபரியே வபரியே 
வவண்தேபாமடரப் பூக்கடளயும், வசந்தேபாமடரப் பூக்கடளயும் தூக்கி எறிந்தே தபபாத அடவ வவண்ணிறைமும் 
வசந்நிறைமும் வபபாருந்தியே புறைபாக்கள பறைந்த தபபாகிறை மபாதிரிப் தபபாயக் குதிடர தமல் வசல்லும் அரசர்கள 
தபபால் விழுந்தேனை. தசபாழடனையும், ஏடனைதயேபாடரயும் வரதவற்று வபாழ்த்தம் குரல்கள கடைவலபாலி தபபால் 
அதிர்ந்தேனை.

உடைடல ஒட்டினைபாற் தபபான்று இறுக உடடையேணிந்திருந்தே நபான்கு ஆடைல் மகளிரிடைம் பூரண கும்பங்கடளக்
வகபாடுத்த முன் நிறுத்தினைபான் வகபாடும்பபாளூர் மன்னைன். இன்னும் சில கன்னிடககள வபபாற் 
பபாலிடககடள ஏந்தி அழகு படடைவயேடுக்க நிற்பத தபபால் அணிவகுத்த நின்றைனைர். மங்கல விளக்குகடள 
உயேர்த்திப் பிடித்தேனைர். படனைமரக் வகபாடிகள எங்கும் பறைந்த வகபாண்டிருந்தேனை. குதிடரகள வந்த 
நின்றைதம், அவற்றின் தமலிருந்தேவர்கள சிரித்தே முகத்ததேபாடு கீதழ இறைங்கி எல்தலபாருக்கும் வணக்கம் 
வசலுத்தினைர். வகபாடும்பபாளூரபான் ஆடசதயேபாடு ஓடி வந்த தசபாழடனை மபார்புறைத் தேழுவிக் வகபாண்டைபான். 
பின்பு மற்றை மூவடரயும் அததே தபபால் மபார்புறைத் தேழுவி வரதவற்றைபான்.

"புலியின் பபாதகபாப்பில் இந்தேப் படனைமரம் வளர்ந்த வருகிறைத. தசபாழ மண்டைலப் தபரரசின் அன்பும், 
ஆதேரவும் இந்தேப் படனைமரத்தக்குக் கிடடைத்தக் வகபாண்டிருக்க தவண்டும்" - மலர்ச்சியும், சிரிப்பும் 
வகபாஞ்சிக் குடழயும் முகத்தடைதனை இப்படிக் கூறிக் வகபாண்தடை வகபாடும்பபாளூரபான் தசபாழனுக்கு மபாடல 
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சூட்டினைபான். மற்றைவர்களுக்கு உடைன் கூட்டைத்தப் வபருமக்களும், அடமச்சர்களும் மபாடலயிட்டைனைர்.

எல்தலபாடரயும் உளதள அடழத்தக் வகபாண்டு வசன்றைபான் வகபாடும்பபாளூரபான். தசபாழனுக்குப் பக்கத்தில் 
நடைந்த வசன்றை அவன், "அரதச! நபாம் நபாடகப்பட்டைனைத்திலிருந்த கடைல் மபார்க்கமபாக அனுப்பியே ஆட்கள 
வதேற்தகயிருந்த ஏததேனும் இரகசியேச் வசயதிகள அனுப்பினைபார்களபா? அவர்கள தபபானை கபாரியேம் என்னை 
ஆயிற்று?" - என்று கபாதேருகில் வமல்லக் தகட்டைபான்.

"அடதேப் பற்றி நம்முடடையே தேனிக் கூட்டைத்தில் விரிவபாகப் தபசிக் வகபாளளலபாம்" என்று சுருக்கமபானை 
மறுவமபாழி கிடடைத்தேத தசபாழனிடைமிருந்த. உரிடம வகபாண்டைபாடி ஆர்வத்ததேபாடு தகட்டை தேன் தகளவிக்கு 
அங்தக அப்தபபாததே தசபாழன் விடடை வசபால்லபாதேத வகபாடும்பபாளூர் மன்னைனுக்குக் வகபாஞ்சம் வருத்தேத்டதே 
அளித்தேத.

வகபாடும்பபாளூர் அரண்மடனையில் மிக ரகசியேமபானைவதேபாரு பகுதியில் ஐந்த அரசர்கள சந்தித்தேபார்கள. 
முன்டறையேக் கூட்டைத்டதேக் கபாட்டிலும் இத முக்கியேமபானை கூட்டைமபாடகயினைபால் அடமச்சர்கள 
பிரதேபானிகடளக் கூடை இந்தேக் கூட்டைத்தில் கலந்த வகபாளவதேற்கு விடைவில்டல.

தசபாழன் கூட்டைத்டதேத் வதேபாடைங்கி டவத்தேபான். "உடறையூரில் சந்திக்கும் தபபாத நபாம் மூவரபாயிருந்ததேபாம். 
இப்வபபாழுத வகபாடும்பபாளூரில் ஐந்த தபரபாக வளர்ந்திருக்கிதறைபாம். இத நம்முடடையே எண்ணத்தின் 
வவற்றிக்கு ஒரு சிறியே அறிகுறிதேபான். கபாவிரிக் கடரயிலிருந்த கபாந்தேளூர்ச் சபாடலயீறைபாக அவ்வளவு 
பிரததேசமும் தசபாழப் தபரபாட்சி ஒன்றுக்தக உட்பட்டிருக்க தவண்டும் என்பதில் நம்டமவயேல்லபாம் 
கபாட்டிலும் வகபாடும்பபாளூர் அரசருக்கு அவபா அதிகம். மூன்று தபரபாக இருந்தே நபாம் ஐந்த தபரபாக 
வளர்ந்திருப்பத கூடை அவருடடையே முயேற்சியின் விடளதவயேபாகும். கீடழப்பழுவூர்க் கண்டைன் 
அமுதேடனையும், பரதூருடடையேபாடனையும் நபாம் நல்வரவு கூறி நம்முடடையே கூட்டைணியில் தசர்த்தக் 
வகபாளதவபாம். அவ்வபாறு தசர்த்தக் வகபாளவதில் உங்களில் யேபாருக்கும் கருத்த மபாறுபபாடு இருக்கபாவதேன்று 
எண்ணுகிதறைன்."

கருத்த மபாறுபபாடு இல்டல என்பதேற்கு அடடையேபாளமபாக எல்தலபாரும் தேடலடயே ஆட்டித் தேங்கள 
இணக்கத்டதேக் கபாட்டினைர்.

"நம்முடடையே தநபாக்கவமல்லபாம் தசபாழ நபாட்டுக்குத் வதேற்தக தவறு ஒருவருடடையே ஆட்சிக்கு உட்பட்டை 
தவவறைபாரு நிலப்பரப்பு இருக்கக் கூடைபாவதேன்பத தேபான். அதேற்கு ஒத்த உடழக்க எத்தேடனை தபர் 
தசர்ந்தேபாலும் நம்தமபாடு அவர்கடளச் தசர்த்தக் வகபாளள தவண்டியேததேபான்" என்று வகபாடும்பபாளூரபான் 
அந்தேக் கருத்டதே ஆதேரித்தேபான்.

தசபாழன் தமலும் கூறைலபானைபான்: "கூடியேவடர தபபார் வசயத தன்பப்படைபாமதல நம்முடடையே விருப்பத்டதே 
நிடறைதவற்றிக் வகபாண்டு விடைலபாம் என்று உடறையூரில் நடைந்தே கூட்டைத்தில் தீர்மபானைம் வசயததேபாம். 
வகபாடும்பபாளூர் மன்னைர் அன்று உடறையூரில் கூறியே திட்டைப்படி இளவரசன் இரபாசசிம்மடனையும், 
மகபாரபாணி வபானைவன்மபாததேவிடயேயும் சூழ்ச்சியேபாக அழித்த விடுவதேற்கும் மகபாமண்டைதலசுவரடர நம் 
டகக்குள தபபாட்டுக் வகபாளவதேற்கும் தவண்டியே ஏற்பபாடுகடளச் வசயததேபாம். கப்பல் மபார்க்கமபாக நம் 
ஆட்கடளத் வதேன்பபாண்டி நபாட்டுக்கும் ஈழத் தீவுக்கும் அனுப்பிதனைபாம். ஆனைபால் அந்தேப் படழயே 
ஏற்பபாடுகவளல்லபாம் நமக்கு எதிர்பபார்த்தே அளவுக்கு வவற்றியேளிக்கவில்டல." இடடையில் 
அரசூருடடையேபான் குறுக்கிட்டு ஏததேபா தகட்கத் வதேபாடைங்கதவ தசபாழன் தபச்சுத் தேடடைப்பட்டைத.

"அந்தேச் சூழ்ச்சிகள வவற்றியேளிக்குவமன்றுதேபான் அவற்டறைச் வசயததேபாம். இல்டலயேபானைபால் உடைதனை 
படடைவயேடுப்புக்கு வழி வசயவடதேத் தேவிர தவறு முயேற்சியில்டல."

"அவசரப்படைபாதீர்கள. நபான் தேபான் ஒவ்வவபாரு விவரமபாகச் வசபால்லிக் வகபாண்டு வருகின்தறைதனை! 
எல்லபாவற்டறையும் தகட்டுக் வகபாண்டை பின் அவரவருடடையே கருத்தக்கடளச் வசபால்லுங்கள, தபபாதம். 
நபாம் நபாடகப்பட்டைனைத்திலிருந்த கப்பலில் அனுப்பியே ஆறு ஆட்களில் மூன்று தபடரத் வதேன்தமற்குக் 
தகபாடியிலுளள விழிஞம் தடறைமுகத்தில் இறைக்கி விட்டு விட்டு மற்றை மூவதரபாடு கப்பல் ஈழ நபாட்டுக்குப்
தபபாயவிட்டைதேபாம். விழிஞத்தில் இறைங்கியே நம் ஆட்களபானை வசம்பியேன், இரும்வபபாடறை, முத்தேடரயேன் 
ஆகியே மூவரும் வதேன்பபாண்டி நபாட்டுக்குள புகுந்த கன்னியேபாகுமரிக் தகபாயிலில் வபானைவன்மபாததேவியின் 
தமல் தவடல எறிந்த வகபால்ல முயேன்றிருக்கிறைபார்கள. முடியேவில்டல. நபாம் இடடையேபாற்று மங்கலம் 
நம்பியிடைம் வகபாடுக்குமபாறு அனுப்பியே ஓடலடயே நம் ஆட்கதளபாடு தபபாரிட்டுத் தேளபதி வல்லபாளததேவன்
டகப்பற்றிக் வகபாண்டு விட்டைபானைபாம். வடைதிடசப் தபரரசுக்கு உட்பட்டு நம்தமபாடு சமரசமபாக 
அடைங்கியிருக்க விரும்பினைபால் திருப்புறைம்பியேத்தில் வந்த நம்டமச் சந்திக்குமபாறு இடடையேபாற்று மங்கலம் 
நம்பிடயேக் தகட்டுக் வகபாண்டு அந்தே ஓடலடயே எழுதியிருந்ததேபாம் நபாம். வபானைவன்மபாததேவிடயேக் 
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வகபாடல வசயயே இயேலபாதேதேனைபாலும், இடடையேபாற்று மங்கலம் நம்பி இதவடரயில் சந்திக்க வரபாதேதேனைபாலும் 
அந்தேத் திட்டைம் இனிதமற் பயேன்படைபாத. எனினும் நம்முடடையே ஒற்றைர்கள மூவரும் இன்னும் 
வதேன்பபாண்டி நபாட்டு எல்டலக்குளதளதேபான் மடறைவபாகச் சுற்றிக் வகபாண்டிருக்கிறைபார்கள. 
அவர்களிடைமிருந்த எனைக்கு அடிக்கடி தபபாதமபானை வசயதிகள வந்த வகபாண்டு தேபான் இருக்கின்றைனை."

"குமபார பபாண்டியேடனைக் வகபால்லுவதேற்கபாக ஈழ நபாட்டுக்குப் தபபானைவர்கள என்னை ஆனைபார்கள என்பத 
பற்றித் தேபாங்கள ஒன்றுதம கூறைவில்டலதயே?"

அதவடரயில் வபபாறுடமயேபாகக் தகட்டுக் வகபாண்டிருந்தே வகபாடும்பபாளூர் மன்னைன் தேன்னுடடையே 
சந்ததேகத்டதேக் தகட்டைபான்.

"அவர்கடளப் பற்றித்தேபான் எனைக்கும் இதவடர ஒரு தேகவலும் கிடடைக்கவில்டல. விடரவில் திரும்பி 
வருவபார்கள என்று எதிர்பபார்க்கிதறைன். அவர்கள வந்தேபால் நபாடகத் தடறைமுகத்தில் இறைங்கியேதம் உடைதனை 
இங்கு வருமபாறு கூறியிருக்கிதறைன். தேபாமதேமின்றி இங்தக கூப்பிட்டுக் வகபாண்டு வருவதேற்கு 
தடறைமுகத்தக்தக ஆட்கடள அனுப்பி எதிர்பபார்த்தக் வகபாண்டு கபாத்திருக்கச் வசயதிருக்கிதறைன்."

"வதேன்பபாண்டி நபாட்டில் சுற்றிக் வகபாண்டிருக்கும் நம் ஒற்றைர்கள தபபாதமபானை வசயதிகடள அவ்வப்தபபாத 
அனுப்பிக் வகபாண்டிருப்பதேபாகச் வசபான்னீர்கதள, அந்தேச் வசயதிகடளவயேல்லபாம் நபாங்களும் அறிந்த 
வகபாளளலபாதமபா?"

அரசூருடடையேபானின் இந்தேக் தகளவிக்குச் தசபாழன் சிரித்தக் வகபாண்தடை பதில் கூறினைபான்:

"நம்முடடையே புதியே நண்பர்கள இருவரும் ஒன்றும் தபசபாமல் உட்கபார்ந்திருக்கிறைபார்கள. அவர்களுக்கும் 
தசர்த்தக் தகட்பத தபபால் படழயே நண்பர்கள தகளவிகடளக் தகட்கிறைபார்கள. தயேபாசடனைகடளக் 
கூறுகிறைபார்கள. நம் அரசூருடடையே வசன்னிப் தபரடரயேர் தகட்பதேற்கு முன் வதேன்பபாண்டி நபாட்டிலிருந்த 
ஒற்றைர்கள மூலம் கிடடைக்கும் வசயதிகடள நபாதனை விரிவபாகச் வசபால்ல தவண்டுவமன்றிருந்ததேன். அதேற்கு 
முன்னைபால் உங்கடளவயேல்லபாம் கலந்தேபாதலபாசித்தக் வகபாளளபாமல் நபான் வசயதிருக்கும் ஒரு சில 
வசயேல்களுக்கபாக நீங்கள என்டனை மன்னிக்க தவண்டும். 'நபாம் மிக விடரவில் படடைவயேடுத்தவிடைப் 
தபபாகிதறைபாம்' என்றை வபரும் பீதிடயேத் வதேன்பபாண்டி நபாடு எங்ஙணும் உண்டைபாக்குவதேற்கபாக ஒரு தேந்திரம் 
வசயததேன். நம் வீரர்கடள வணிகர்கள தபபாலவும், தேலயேபாத்திடர வசயபவர்கள தபபாலவும் நிடறையே 
அனுப்பியிருக்கிதறைன். வதேன்பபாண்டி நபாட்டின் வடைக்கு எல்டலயேபானை கரவந்தேபுரத்தப் பகுதிகளில் நம் 
ஆட்கள திடீர் திடீவரன்று கலகங்கடளயும், குழப்பங்கடளயும் வசயத தபபார் வநருங்கி வருவத தபபால் 
அச்சுறுத்தகிறைபார்கள. வகபாற்டகயில் நடைந்தே முத்தக்குளி விழபாவின் தபபாத நம்மிடைமிருந்த தபபானை 
ஆட்கள உண்டைபாக்கியே கலவரம் வதேன்பபாண்டி நபாட்டடைதயே நடுங்கச் வசயதிருக்கிறைத. வடை எல்டலக் 
கபாவலனும், கரவந்தேபுரத்த அரசனுமபாகியே வபரும்வபயேர்ச்சபாத்தேன் அஞ்சிப் தபபாய 
மகபாமண்டைதலசுவரருக்குத் தூத அனுப்பி விட்டைபான். அந்தேத் தூதவன் மகபாமண்டைதலசுவரரிடைமிருந்த 
கரவந்தேபுரத்தக்கு வபாங்கிக் வகபாண்டு தபபானை பதில் வசயதிடயே நம் ஆட்கள எப்படிதயேபா டகப்பற்றி, 
இங்தக எனைக்குக் வகபாடுத்தேனுப்பியிருக்கிறைபார்கள. அதில் முக்கியேமபானை விவரம் 
ஒன்றுமில்லபாவிட்டைபாலும் உண்டமயிதலதயே நபாம், இன்தறைபா நபாடளதயேபா படடைவயேடுத்த வந்த விடைப் 
தபபாகிறை மபாதிரி எண்ணி அரண்டு படடை ஏற்பபாடுகடளத் தேயேபார் வசயயும் முடனைப்பு வதேற்தக 
உண்டைபாகிவிட்டைத என்று அறிந்த வகபாளள முடிகிறைத. இததே தபபால் கரவந்தேபுரத்தக்கும் 
அரண்மடனைக்கும் நடைக்கும் வசயதித் வதேபாடைர்புகடளக் கண்கபாணித்ததேபா, டகப்பற்றிதயேபா 
அனுப்பதவண்டுவமன்று நம் ஆட்களுக்குக் கூறி அனுப்பியிருக்கிதறைன். சபாமர்த்தியேமும், திறைடமயும் 
தபபாதேபாதே கபாரணத்தினைபால், நம் ஆட்களில் சிலர் அகப்பட்டு விட்டைனைர். அவர்கள கரவந்தேபுரத்தச் 
சிடறைச்சபாடலயில் சிக்கி விழித்தக் வகபாண்டிருக்கிறைபார்களபாம்..."

"புலி வருகிறைத, புலி வருகிறைவதேன்று பயேமுறுத்திக் வகபாண்டிருப்பதேனைபால் மட்டும் நமக்கு பயேன் என்னை? 
படடைவயேடுத்தப் தபபாயவிடை தவண்டும்."

தபசுவதேற்குக் கூச்சப்படுகிறைவடனைப் தபபாலப் தபசபாமல் உட்கபார்ந்திருந்தே கண்டைன் அமுதேன் 
தமற்கண்டைவபாறு உடைதனை படடைவயேடுக்க தவண்டுவமன்று வற்புறுத்தினைபான்.

"நிதேபானைமபாகச் வசயதவபாம். இன்று ஒரு நபாளில் வசயத விடை முடிகிறை முடிவில்டல இத. இங்தக 
வகபாடும்பபாளூரிதலதயே தேங்கி இன்னும் இரண்டு மூன்று நபாட்கள ஆதலபாசடனை வசயத முடிவுக்கு 
வருதவபாம். அதேற்குள நமக்கு ஏதேபாகிலும் நம்பிக்டகயூட்டும் புதியே வசயதிகள வதேற்தகயிருந்த 
கிடடைத்தேபாலும் கிடடைக்கலபாம்." தசபாழன் விட்டுக் வகபாடுக்கபாமல் பதில் வசபால்லிச் சமபாளித்தேபான். அதேன் 
பின் தசபாழனும், வகபாடும்பபாளூர் மன்னைனும் சிறித வதேபாடலவு தேளளிப் தபபாய நின்று தேனியேபாகத் 
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தேங்களுக்குள ஏததேபா தபசிக் வகபாண்டு திரும்பவும் படழயே இடைத்தக்கு வந்த எல்தலபாதரபாடும் 
அமர்ந்தேபார்கள.

அப்படி அமர்ந்தேவுடைன் தேனைக்தக வசபாந்தேமபானை முரட்டுக் குரலில் கடனைத்தக் வகபாண்டு ஏததேபா 
இன்றியேடமயேபாதே விஷயேத்டதேப் தபசுகிறைவனின் முகச்சபாயேதலபாடு வதேபாடைங்கினைபான் வகபாடும்பபாளூரபான்:

"நண்பர்கதள! நம் எல்தலபாருக்கும் தநபாக்கமும் நிடனைவும் ஒன்றைபானைபாலும் அரசும், ஆட்சியும் தவறு 
தவறைபாக இருப்படவ. 'நன்றைபாற்றைல் உளளும் தேவறு உண்டு அவரவர் பண்பறிந்த ஆற்றைபாக்கடடை' என்படதே
நபாம் நிடனைவிற் வகபாளள தவண்டும். எல்லபாவடகயிலும் ஒருவருக்வகபாருவர் முழு மனைத்ததேபாடு 
ஒத்தடழப்பவதேன்று முதேலில் நபாம் ஒரு உடைன்படிக்டக வசயத வகபாளள தவண்டும். இன்று 
வகபாடும்பபாளூர் அரச மபாளிடகயின் ஒரு மூடலயில் நபாம் ஐவருக்குளதள வசயத வகபாளளும் இந்தே 
உடைன்படிக்டகதேபான் எதிர்கபாலத்தில் தேமிழ் வழங்கும் நிலம் முழுவதம் தசபாழ நபாடைபாக ஒருடம வபற்று 
விரிவடடையினும் நம்டம பிரிக்க முடியேபாதே உடைன்படிக்டக. டக விரல்கள ஐந்த, ஆனைபால் டக ஒன்றுதேபான். 
தேனித் தேனியேபாகச் வசபாந்தே நன்டமகடளப் வபபாருட்படுத்தவதில்டல என்றும் வவற்றிகள அடடைந்தேபால் 
அந்தே வவற்றிக்கபாகத் தேனித்தேனிதயே வபருடமப்படுவதில்டல என்றும் உறுதி வசயத வகபாளள தவண்டும்.
நமத கூட்டைணியின் மபாவபரும் படடைக்கு அரசூருடடையேபாடரயும், பரதூருடடையேபாடரயும் தேளபதிகளபாக்கி 
மற்றை மூவரும் தபபார்த்தேடலவர்களபாக இருக்கட்டும் என்தறை மதிப்புக்குரியே தசபாழமன்னைர் கருதகிறைபார். 
அந்தேக் தகபாரிக்டகக்கு இணங்குகிதறைபாம் என்பதேற்கு அடடையேபாளமபாக வபாளகடள உடறைகழித்த நீட்டிச் 
சத்தியேம் வசயதவபாம்" என்று வசபால்லிக் வகபாண்தடை தேன் வபாடள உருவி நீட்டினைபான் வகபாடும்பபாளூரபான். 
அடுத்தே கணம் மற்றை நபான்கு டககளும் ஒதர சமயேத்தில் வபாளகடள உருவும் ஒலி உண்டைபாயிற்று. ஐந்த 
வபாளகள நுனி கூடி உறைவபாடுவத தபபால் கூடைபாரமிட்டுக் வகபாண்டு நின்றைனை. அந்தே வபாளகளின் நுனி 
கூடுமிடைத்தில் எங்கிருந்ததேபா ஒரு வண்டு பறைந்த வந்த உட்கபார்ந்தேத. பபாண்டியேர் பலத்டதேதயே அடித்த 
வீழ்த்தகிறைவடனைப் தபபால் கடுப்தபபாடு அந்தே வண்டடை அடித்தத் தேளளினைபான், வகபாடும்பபாளூரபான். 
"அரதச அவசரமபாக ஓர் ஒற்றைன் வந்திருக்கிறைபான்" என்று தசபாழடனை விளித்தக் வகபாண்டு உளதள 
தவகமபாக வந்தே ஒரு வீரன் முகத்தில் தபபாய விழுந்தேத அந்தேச் வசத்தே வண்டு.
--------
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2.13. சுசீந்திரம் டகமுக்குத் தேண்டைடனை

குணவீரபண்டிதேர் வந்த உடரயேபாடி விட்டுப் தபபானை மறுநபாள கபாடல மகரபாணி வபானைவன்மபாததேவிக்கு 
அரண்மடனையில் இருப்புக் வகபாளளவில்டல. அரசதபபாக ஆடைம்பரங்களின் நடுதவ எல்தலபாரும் 
வணங்கத்தேக்க நிடலயில் இருந்தம் உளளத்தின் ஏததேபா ஒரு பகுதி நிடறையேபாமதல இருந்த 
வகபாண்டிருந்தேத. நிடறைந்தே வசதிகள நிடறையேபாதே வநஞ்சம், உயேர்ந்தே எதிர்கபால நிடனைவுகள, உயேரபாதே 
நிகழ்கபாலச் சூழ்நிடல இப்படித் தேவித்தக் வகபாண்டிருந்தேத அந்தேப் தபருளளம். அந்தேத் தேவிப்டப மபாற்றை 
விலபாசினியும், பகவதியும் உடைன் இருந்தேத எவ்வளதவபா ஆறுதேலபாக இருந்தேத. அந்தே ஒதர ஆறுதேலும் 
இப்தபபாத இல்டல.

அன்று விடிந்தேதம் வபானைவன்மபாததேவிக்கு விலபாசினி திடீவரன்று தேந்டதேதயேபாடு ஊருக்குச் வசன்றுவிட்டை 
வசயதி வதேரிந்தேத. பகவதியேபாவத அரண்மடனையில் இருப்பபாள என்று எண்ணி அவடள அடழத்த வரச் 
வசபால்லி வண்ணமகடள அனுப்பினைபார் மகபாரபாணி. பகவதி அரண்மடனை எல்டலயிதலதயே 
கபாணப்படைவில்டல என்று அறிந்தேதம் அவருக்குப் பயேமும் கவடலயும் உண்டைபாயிற்று. புவனை 
தமபாகினியின் மூலம் அந்தேச் வசயதிடயே மகபாமண்டைதலசுவரருக்குச் வசபால்லி அனுப்பினைபார்.

தகபாட்டைபாற்றுத் தறைவி எழுதிக் வகபாடுத்தவிட்டுப் தபபானை அந்தேப் பபாடைடலத் திரும்பத் திரும்ப பபாடைச் 
வசபால்லிக் தகட்க தவண்டுவமன்று ததேபான்றியேத மகபாரபாணிக்கு. உலக வபாழ்வின் அடிமூலத்தக்கும் 
அடிமூலமபானை கருத்டதே அந்தேப் பபாட்டுக்குள வபபாதிந்த டவத்திருப்பதேபாக அடதேக் தகட்கும் 
தபபாவதேல்லபாம் அவருக்கு ஒரு மனைத்ததேபாற்றைம் உருவபாயிற்று.

குமபார பபாண்டியேடனைப் பற்றி மகபாமண்டைதலசுவரர் வந்த கூறியே விவரங்கள அவருக்கு மிகுந்தே 
தவதேடனைடயேக் வகபாடுத்திருந்தேனை. மகடனைப் பற்றியே கவடல, மகன் ஆளதவண்டியேதேபாயிருந்தம் 
அவனைபால் ஆளப்படைபாமல் இருக்கிறை நபாட்டடைப் பற்றியே கவடல, மலர் தபபான்றை உளளம் வகபாண்டை 
மகபாரபாணிக்கு இத்தேடனை கவடலகடளயும் சற்தறை மறைந்த புனிதேமபானை சிந்தேடனைகளில் ஈடுபடை அந்தேப் 
பபாடைல் உதேவி வசயதேத. விலபாசினியேபாவத, பகவதியேபாவத உடைனிருந்தேபால் மனைம் விட்டுப் தபசிக் 
வகபாண்டிருக்கலபாம். அல்லத ஆடைல் பபாடைல்களில் சுடவயேபானை அனுபவத்தில் தேன்டனை மறைக்கலபாம். 
அவர்களும் அரண்மடனையில் இல்டல? மகபாமண்டைதலசுவரர் அந்தேப்புரப் பகுதிக்குள அதிகம் 
வருவதில்டல! அன்று குமபார பபாண்டியேடனைப் பற்றியே உண்டம நிடலகடள அவர் வந்த தேனிடமயில் 
கூறியே தபபாததே, மகபாரபாணிக்குத் தேபாங்க முடியேபாதே தயேரம் அழுடகயேபாகப் வபபாங்கிக் வகபாண்டு வந்தேத. 
வீணபாக அடிக்கடி மகபாரபாணியேபாடரச் சந்திக்கச் வசன்று எடதேயேபாவத கூறி அவர் மனைத்தில் உணர்ச்சி 
வநகிழுமபாறு புண்படுத்தேக் கூடைபாவதேன்று மகபாரபாணிடயேக் கபாணபாமல் இருந்தேபார் மகபாமண்டைதலசுவரர். 
தகபாட்டைபாற்றுப் பண்டிதேடரயும் நிடனைத்தே தபபாவதேல்லபாம் வரவடழத்த அவர் வபருடம 
குடறையும்படியேபாக நடைந்த வகபாளள முடியேபாத.

வசபான்னைடதேக் தகட்கவும், தகட்டைடதேக் வகபாடுக்கவும் எத்தேடனை பணிப்வபண்கதளபா இருந்தேபார்கள? யேபார் 
இருந்தேபால்தேபான் என்னை? யேபார் தபபானைபால் என்னை? நபாட்டுக்வகல்லபாம் அரசி கூட்டுக்குள கிளியேபாக உளளம் 
குடலயே தவண்டியிருந்தேத. மண்ணின் உலகத்தில் பபாண்டி நபாட்டுக்குத் ததேவியேபாயிருக்க முடிகிறைத. 
மனைத்தின் உலகத்திதலபா ஏடழயிலும் ஏடழ தபபால் வவறுடம சூழ்கிறைத. ஒதர சுடவக் கலப்பற்றை 
தேனிடம! உளளும் புறைமும், நிடனைவும் கனைவும், எங்கும் எதவும் சூனியேமபாயப் பபாழ்வவளியேபாயப் 
தபபாயவிட்டைத தபபான்றை தேபாழ்வு மனைப்பபான்டமடயே உண்டைபாக்கும் தேனிடம அத. ஏடழ கந்தேல் தணிகடள
இழுத்தப் தபபார்த்திக் குளிடரப் தபபாக்கிக் வகபாளள முடியேபாதேத தபபால் வலுவில்லபாதே நிடனைவுகளபால் 
மனைத்திடைம் கிட்டைமபாட்தடைவனைன்கிறைத.

மகபாரபாணி அந்தேப் வபரியே மபாளிடகயில் சிறிதம் நிம்மதியின்றி இருந்தேபார். குமபார பபாண்டியேடனைப் பற்றியே 
நிடனைவுகள, நபாட்டின் எதிர்கபாலம், தபபார் வருதமபா என்றை பயேம் எல்லபாம் ஒன்றைபாயக் கூடி நின்று, 'ஓடு! 
ஓடு!' என்று அந்தேத் தேனிடமயிலிருந்த எங்தகபா தரத்தவத தபபால் இருந்தேத. வசபாற்களின் வபபாருள 
வரம்புக்குள இழுத்தப் பிடித்த விளக்க முடியேபாதே ஒரு தேபாபம் - ஆத்மதேபாபம், அகன்றை மபாளிடகயின் நீண்டை
இடைங்கடளக் கடைந்த உயேர்ந்தே மதில்களுக்கு அப்பபால் எட்டைமுடியேபாதே உயேரத்தக்குப் தபபாயவிடை 
தவண்டும் என்று உந்தித் தேளளுவத தபபால் உளளத்தில் குமிழியிட்டைத.

"ததேவி! உணவருந்தவதேற்கு எழுந்தேருள தவண்டும்" என்று ஒரு பணிப்வபண் வந்த அடழத்தேபாள. 
மகபாரபாணி பதில் வசபால்லவில்டல!

"நீ தபபாய வண்ணமகள புவனை தமபாகினிடயே வரச்வசபால்" பணிப்வபண் உணவருந்தவதேற்கு 
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அடழத்தேடதேதயே கபாதில் தபபாட்டுக் வகபாளளபாமல் அவடள தவவறைபாரு பணிக்கு ஏவினைபார் மகபாரபாணி. 
சிறித தநரத்தில் வண்ணமகள வந்தேபாள.

"புவனை தமபாகினி! நபான் உடைதனை தேபாணுமபாலயே விண்ணகரத்தக்குப் புறைப்படை தவண்டும். சுசீந்திரத்தக்குச் 
சிவிடக ஏற்பபாடு வசய. நீயும் உடைன் வரதவண்டும்."

முன் தேகவல் இல்லபாமல், உணவருந்தேபாமல், திடீவரன்று இப்படி மகபாரபாணி தகபாவிலுக்குப் புறைப்படை 
தவண்டுவமன்று கூறியேடதேக் தகட்டுப் புவனை தமபாகினி திடகத்தேபாள.

"ததேவி தேபாங்கள இன்னும் உணடவக் கூடை முடித்தக் வகபாளளவில்டலதயே? அதேற்குள..."

"பசி இப்தபபாத வயிற்றுக்கு அல்ல, ஆன்மபாவுக்கு! தகளவி தகட்டுக் வகபாண்டு நிற்கபாததே, தபபாய உடைதனை 
ஏற்பபாடு வசய."

வண்ணமகள பதில் தபச வபாயிழந்த சிவிடக ஏற்பபாடு வசயவதேற்கபாகச் வசன்றைபாள. படடைவீரர்கள தடண 
வரபாமல் தேனியேபாக மகபாரபாணி எங்கும் புறைப்படைக் கூடைபாவதேன்று அன்று கன்னியேபாகுமரியில் வந்தே 
ஆபத்தக்குப் பின் ஏற்பபாடு வசயதிருந்தேபார்கள. ஆனைபால் அப்தபபாதிருந்தே மனைநிடலயில் யேபாருக்கும் 
வதேரியேபாமல், யேபாருடடையே பபாதகபாப்பும் இன்றிச் சுசீந்திரத்தக்குப் தபபாய வர முடிவு வசயதிருந்தேபார் 
மகபாரபாணி. மகபாமண்டைதலசுவரருக்தகபா, வமயக்கபாவற் படடை வீரர்களுக்தகபா தேன் புறைப்பபாட்டடைப் பற்றி 
அவர் வதேரிவிக்கதவ இல்டல! பரிவபாரங்கள புடடைசூழ ஆரவபாரம் நிடறைந்தே அரச மரியேபாடதேகதளபாடு 
தகபாயிலுக்குச் வசல்வத, 'நபான் மகபாரபாணி... எனைக்குப் வபருடம, பீடு, பதேவி எல்லபாம் உண்டு' என்று 
வபருடமடயே அநபாவசியேமபாக அறிவித்தக் வகபாண்டு தபபாவத தபபால் வவறுப்டப உண்டைபாக்கிற்று. அவர் 
எண்ணினைபார்:

'உலகத்தின் கண்களுக்கு நபான் பபாண்டிமபாததேவி. இரபாசசிம்மனின் கண்களுக்கு அன்டனை. ஆனைபால் 
வதேயவத்தின் கண்களுக்கு நபான் ஓர் அபடலப் வபண். எளியேவன் வசல்வந்தேனுக்கு முன் இரவல் 
நடககடளயும் ஆடடை அணிகடளயும் பூண்டு தேன்டனைப் வபரிதேபாகக் கபாண்பித்தக் வகபாளள முயேல்வத 
தபபால் அபடலயேபாக இருந்த வகபாண்டு அரசியேபாகப் வபருடம வகபாண்டைபாடைக் கூடைபாத.'

சிவிடகயில் புவனை தமபாகினி ஒருத்திடயே மட்டும் தடணக்கு ஏற்றிக் வகபாண்டு தேனிடமயேபாகப் 
புறைப்பட்டைபார் வபானைவன்மபாததேவி. தகபாட்டடையின் இரண்டு வபாயில்களிலும் மிகுந்தே கபாவல் வீரர்கள. 
'ஐதயேபா! இப்ப மகபாரபாணி தேனிடமயேபாகப் தபபாகிறைபார்கதள?' என்று வருந்தேத்தேபான் முடிந்தேத. தேடுப்பதேற்கு 
அவர்கள யேபார்? எல்லபாப் வபருடமயும் உளளவள, இல்லபாதேவடளப் தபபால் தபபாக விரும்பும் தபபாத யேபார் 
தேபான் அடதேத் தேடுத்த நிறுத்தே முடியும்?

அத நன்றைபாகப் பட்டுத் திடரயிட்டு மூடைப்வபற்றை சிவிடகயேபாதேலபால் சுசீந்திரத்டதே அடடைகிறை வடரயில் 
அதில் மகபாரபாணி வபானைவன்மபாததேவியேபார் தபபாகின்றைபார் என்றை வபரியே உண்டம இடடைவழி ஊர்களில் 
இருந்தே மக்களுக்குத் வதேரியேபாமதல தபபாயவிட்டைத. வதேரிந்திருந்தேபால் எவ்வளவு வபரியே தகபாலபாகலமபானை 
வரதவற்புகள கிடடைத்திருக்கும்? எத்தேடனை ஆரவபாரமும் மக்கட் கூட்டைமும் சிவிடகயின் இருபுறைமும் 
நிரம்பி வழிந்திருக்கும்? அந்தே மபாதிரிச் சபாடலகளில் எத்தேடனைதயேபா வசல்வக் குடும்பத்தப் வபண்கள 
அந்தே மபாதிரிப் பல்லக்குகளில் தபபாவத வழக்கம். அத தபபால் நிடனைத்தக் வகபாண்டு அடதே விதசடைமபாகக் 
கவனிக்கவில்டல மக்கள. சிவிடக சுமந்த வசல்தவபாருக்கும் கூறைக்கூடைபாத என்று முன்வனைச்சரிக்டக 
வசயயேப்பட்டிருந்தேத.

தேபாணுமபாலயே விண்ணகரத்தின் தகபாபுர வபாயிலில் மகபாரபாணியும், புவனை தமபாகினியும் இறைங்கிக் 
வகபாண்டைபார்கள. தகபாயில் முன்புறைமும், உளதளயும் கூட்டைம் அதிகமபாக இருந்தேத.

"ததேவி! இன்டறைக்கு இந்தேக் தகபாயிலில் உளள வதேயவ நீதி மண்டைபத்தில் ஏததேபா ஒரு முக்கியேமபானை 
வழக்கில் தீர்ப்புக் கூறி 'டகமுக்குத் தேண்டைடனை' நிடறைதவற்றைப் தபபாகிறைபார்களபாம். இவ்வளவு கூட்டைமும் 
டகமுக்குத் தேண்டைடனைடயேக் கபாண்பதேற்குக் கூடியிருக்கிறைத" என்று புவனை தமபாகினி விசபாரித்தக் 
வகபாண்டு வந்த கூறினைபாள. சபாதேபாரண உடடையில் சபாதேபாரணப் வபண்கள தபபால் கூட்டைத்தக்குள புகுந்த 
வசன்றை அவர்கள யேபாருடடையே பபார்டவக்கும் படைபாமல் தேப்பியேத வியேப்புதேபான்.

"புவனி தமபாகினி! இந்தேக் தகபாயிலுக்கு வந்தேபால் மட்டும் இரு சிறைப்பு. இங்தக படடைத்தக் கபாத்த 
அழிக்கும் முப்வபருங்கடைவுளரின் ஒன்றுபட்டை அம்சத்டதேத் வதேயவமபாக வணங்குகிதறைபாம்" - மகபாரபாணி 
வண்ணமகளிடைம் கூறிக் வகபாண்தடை சந்நிதிக்கு முன் வசன்று வணங்கினைபார். அர்ச்சகர் அருகில் வந்த 
பபார்த்த அடடையேபாளம் கண்டு வகபாண்டைபார். அவருக்குக் டகயும், கபாலும் பதேறி நடுங்கினை.
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"ததேவி! இவதேன்னை தகபாலம்...? இப்படித் தேனியேபாக..." சரியேபாகப் தபச முடியேபாமல் வபாய குழறியேத 
அவருக்கு. ஆள கபாட்டி விரடல இதேழ் வபாயிற் வபபாறுத்திப் தபசபாமல் இருக்குமபாறு அர்ச்சகருக்குச் சபாடடை
கபாட்டினைபார் மகபாரபாணி. அவர் அடைங்கினைபார். டககூப்பி வணங்கிக் வகபாண்தடை வநடுதநரம் நின்றிருந்தேபார் 
மகபாரபாணி. முகத்திலும், கண்களிலும் வதேயவிக நிடல ஒளிர்ந்தேத. உலகத்தில் மறைந்தே வபருநிம்மதியில் 
திடளக்கும் ஓர் அருள இன்பம் சிறித நபாழிடக வதேபாடைர்ந்தேத. வழிபபாடு முடிந்தேத.

"அர்ச்சகதர இன்று ஏததேபா டகமுக்குத் தேண்டைடனை நடடைவபறுகிறைதேபாதம? வரும் வழியில் இருந்தே 
கூட்டைத்டதேப் பபார்த்த இவள விசபாரித்தக் கூறினைபாள. அத என்னைவவன்று விவரம் வசபால்லுங்கள" 
மகபாரபாணி தகட்டைபார்.

"ததேவி! தேங்களுக்குத் வதேரியேபாதேவதேபான்றும் இல்டல. நபாஞ்சில் நபாட்டின் எப்பகுதியில் வதேயவக் குற்றைம், 
ஒழுக்கக்தகடு முதேலியே தபரநீதிகள வசயதேவர் மீத அவ்வநீதிக்கு ஆளபானை எவர் வழக்குத் வதேபாடைர்ந்தேபாலும்
அவ்வழக்டகப் பன்வனைடுந் தேடலமுடறைகளபாக இந்தே தகபாயிலில் உளள வதேயவ நீதிமன்றைத்தேபார் தீர 
விசபாரித்தத் தீர்ப்புக் கூறி வருகிறைபார்கள. குற்றைம் வசயதேவர்கள 'டகமுக்குத் தேண்டைடனை' - வபறுகிறைபார்கள. 
இக்தகபாவிலில் வதேயவ நீதிமன்றைத்தேபார் டகமுக்குத் தேண்டைடனைக்வகன்தறை ஒரு வபரியே வநயக் 
வகபாப்படரயும் வபபான்னைபாற் வசயதே நந்திச்சிடல ஒன்றும் டவத்திருக்கின்றைடதேத் தேபாங்கள அறிவீர்கள. 
தேண்டைடனைக்குரிதயேபாரபாகத் தீர்ப்புப் வபறுதவபார் வகபாப்படர நிடறையேக் கபாயந்த வகபாதிக்கும் வநயக்குள 
டகடயே விட்டு, அடியில் கிடைக்கும் வபபான் நந்திடயே வவளிதயே எடுக்க தவண்டும். வதேன்பபாண்டி 
நபாட்டிதலதயே வபரிதேபாக நிடனைக்கப்படும் இந்தேத் தேண்டைடனைடயே கடைந்தே நபான்டகந்த ஆண்டுகளில் 
எவருக்குதம அளிக்கப்படைவில்டல. அதேபாவத 'டகமுக்குத் தேண்டைடனை' வபறும் அளவுக்கு இந்தேச் சில 
ஆண்டுகளில் இந்தேப் பகுதியில் யேபாரும் குற்றைம் வசயயேவில்டல.

"வசன்றை திங்களில் திருவட்டைபாறு ஆதிதகசவ விண்ணகரத்தில் வழிபபாட்டுரிடம வபற்றை தசபாழியே 
அந்தேணர் ஒருவருடடையே புதேலவன் அததே விண்ணகரக் தகபாயிலின் விடலமதிப்பற்றை வபபான் 
அணிகலன்கடளத் திருடிக் வகபாண்டு யேபாரிடைமும் வசபால்லிக் வகபாளளபாமல் திடீவரன்று எங்தகபா மடறைந்த 
விட்டைபான். தசபாழியே அந்தேணர் தேம் மகன் தேபான் திருடிச் வசன்றிருக்கிறைபான் என்பதேடனை அறிந்த வகபாண்டு 
விட்டைபார். புதேல்வன் வசயதேத குற்றைதம என்று தேயேக்கமின்றிச் சுசீந்திரம் வதேயவ நீதிமன்றைத்தேபாருக்கு 
அக்குற்றைத்டதே அறிவித்தவிட்டைபார் அவர். எனினும் குற்றைம் வசயதே தசபாழியே இடளஞன் 
அகப்படைவில்டல. இரண்டு மூன்று நபாட்களுக்கு முன்னைபால் கபாந்தேளூரில் ஒரு வபபாற்வகபால்லன் வீட்டில் 
விண்ணகரத்தப் வபபான் நடககடள அழித்த உருக்கி விடுவதேற்கு முயேன்று வகபாண்டிருந்தே தபபாத அந்தேச் 
தசபாழியே இடளஞடனைப் பிடித்த விட்டைபார்கள. இன்று தீர்ப்புக் கூறுகிறைபார்கள. நீண்டை நபாட்களுக்குப் 
பின்னைர் நடடைவபறும் 'டகமுக்குத் தேண்டைடனை' யேபாடகயேபால் மக்கள திருவிழபாக் கூட்டைம் தபபால் 
பபார்ப்பதேற்குக் கூடிவிட்டைபார்கள. டகமுக்கு மண்டைபத்தப் பக்கம் தபபாவதேற்தக பரிதேபாபமபாக இருக்கிறைத" 
என்றைபார் அர்ச்சகர்.

"கல்மனைம் படடைத்தே அந்தேச் தசபாழியே அந்தேணர், 'என் மகனைபானைபால் என்னை? தவவறைவனைபானைபால் என்னை? 
வசயதேத தேவறு. வபறை தவண்டியேத தேண்டைடனை தேபான்' என்று பபாசத்டதே மறைந்த நியேபாயேத்டதே ஒப்புக் 
வகபாளகிறைபார். ஆனைபால்... நபான் உங்களிடைம் எப்படிச் வசபால்தவன், மகபாரபாணி! அவடனைப் வபற்றை அந்தேச் 
தசபாழியே நங்டகயின் கதேறைல் அந்தே மண்டைபத்டதேதயே தசபாக வவளளத்தில் மூழ்கச் வசயதிருக்கிறைத. அந்தேத் 
தேபாய தூணில் முட்டிக் வகபாளகிறைபாள, முடறையிடுகிறைபாள. 'என் மகன் டகடயே வநயக் வகபாப்படரக்குள விடு 
முன் நபாதனை வகபாப்படரயின் வகபாதிக்கும் வநயக்குள பபாயந்த உயிடர விட்டு விடுதவன்' என்று அடைம் 
பிடிக்கிறைபாள. அவளுக்கு ஒதர மகன் அவன். தேந்டதேக்கு நியேபாயேம் வபரிதேபாகத் வதேரிகிறைத. தேபாயக்குப் பபாசம் 
வபரிதேபாகத் வதேரிகிறைத. தேபாய ஈடரந்த திங்கள வயிற்றில் சுமந்தேவள. என்னை வசயவத, ததேவி! தேபாயேபாக 
இருந்தேபால் தேபான் மகடனை உணர முடிகிறைத. அடியேபானைபாக இருந்தேபால் தேபான் வதேயவத்டதே உணர முடிகிறைத. 
ஆண்டைவனைபாக இருந்தேபால் தேபான் அடியேபாளின் தவதேடனை வதேரிகிறைத. வபாழ்க்டக நியேதி அப்படி அடமந்த 
கிடைக்கிறைத."

அர்ச்சகர் உணர்ச்சிகரமபாக, உருக்கமபாகத் தேம் மனைத்தில் புடதேந்த கிடைந்தே தன்பங்கடள மகபாரபாணிக்கு 
முன் வகபாட்டினைபார். அவர் முடித்தேதம் மகபாரபாணி ஆவதலபாடு தகட்டைபார்: "அவதேல்லபாம் சரி! முடிவு என்னை 
ஆயிற்று? 'டகமுக்குத் தேண்டைடனை'டயே நிடறைதவற்றினைபார்களபா, இல்டலயேபா?"

"நீதி மன்றைத்தேபார் தேண்டைடனைடயே அளித்த விட்டைபார்கள. ஆனைபால் தேண்டைடனைடயே நிடறைதவற்றை முடியேபாமல் 
ஒரு தேபாயின் இரண்டு டககள தேடுத்த அடைம் பிடிக்கின்றைனை. வநயக்வகபாப்படர வகபாதித்தக் 
வகபாண்டிருக்கிறைத. இவ்வளவு கூட்டைமும் அடதேத்தேபான் தவடிக்டக பபார்க்கப் தபபாகிறைத. முடிவு என்னை 
ஆகுதமபா வதேரியேவில்டல."

அர்ச்சகருடடையே வபார்த்டதேகடளக் தகட்டு முடிந்தேதம், மகபாரபாணி வபானைவன்மபாததேவியேபார் 
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வபருமூச்சுவிட்டைபார். அவருடடையே தபச்சு மகபாரபாணியின் மனைத்தில் இரண்வடைபாரு வசபாற்கடள ஆழப் 
பதித்த விட்டைத.

'தேபாயேபாக இருந்தேபால் தேபான் மகடனை உணர முடிகிறைத. ஆண்டைவனைபாக இருந்தேபால் தேபான் அடியேபானின் 
தவதேடனை வதேரிகிறைத.'

யேபாரும் அறியேபாமல் புடதேயேல் எடுத்த எளியேவன் அதேடனைத் திரும்பத் திரும்பத் தேனிடமயில் தேபான் மட்டும்
பபார்த்த மகிழ்வத தபபால் இந்தே உயிதரபாட்டைமுளள வபாக்கியேங்கள அவர் மனை ஆழத்டதேத் வதேபாட்டுத் 
தடிப்பு ஊட்டினை.

வதேயவ நீதிமன்றைம் அந்தேக் தகபாவிலின் தவவறைபாரு பகுதியில் இருந்தேத. ஏக்கத்ததேபாடும், 
அனுதேபாபத்ததேபாடும் நிரபாடசதயேபாடும் அந்தேப் பக்கம் திரும்பிப் பபார்த்தேபார் மகபாரபாணி. கூட்டைம் 
திரளதிரளபாகத் வதேயவ நீதிமன்றைம் இருந்தே பகுதிக்குள வசன்று வகபாண்டிருந்தேத. இவ்வளவு கூட்டைமும் 
டகமுக்குத் தேண்டைடனைடயே தவடிக்டக பபார்க்கப் தபபாகிறைத. ஆனைபால் இவ்வளவு தபரும் அடடையேபாதே தசபாக
உணர்ச்சி தேண்டைடனை அடடைந்தேவடனைப் வபற்றை தேபாயக்கு மட்டும் ஏற்படுகிறைத. உலகத்தக்கு தவடிக்டக. 
தேபாயக்கு தவதேடனை. தேபாயேபாக இருந்தேபால் எத்தேடனை தன்பங்கள? ஆனைபாலும் தேபாயேபாக இருப்பதில்தேபான் 
எவ்வளவு வபருடம! 

யேபாடரதயேபா அடிப்பதேற்கபாக ஓங்கியே டக, யேபார் தமதலதயேபா விழுந்தேத தபபால், எந்தேத் தேபாடயேதயேபா 
நிடனைத்தக் வகபாண்டு அர்ச்சகர் கூறியே அந்தே வபாக்கியேம் தேம் இதேயேத்டதேதயே கசக்கிப் பிழிவடதே 
வபானைவன்மபாததேவி உணர முடிந்தேத. அந்தே விநபாடி வபானைவன்மபாததேவியின் மனைத்தில் மின்னைடலப் தபபால் 
ஓர் எண்ணம் உண்டைபாயிற்று. முகம் மலர விழிகளில் சத்தியேம் ஒளிர அர்ச்சகடர நிமிர்ந்த பபார்த்தேபார்.

"அர்ச்சகதர! நீங்கள எனைக்கு ஒரு சிறு உதேவி வசயயே தவண்டும். இவ்வளவு வபரியே கூட்டைத்டதேக் கடைந்த 
உளதள தபபாயக் 'டகமுக்குத் தேண்டைடனை' நிடறைதவறும் இடைத்தில் நபான் இங்கு வந்திருப்படதே 
வவளிக்கபாட்டிக் வகபாளள எனைக்கு விருப்பமில்டல. நீங்கள தேயேவு வசயத இந்தேப் பணிப் வபண்டணயும் 
உடைன் அடழத்தச் வசன்று அந்தேச் தசபாழியே நங்டகடயே மட்டும் இங்தக தேனியேபாகக் கூப்பிட்டுக் வகபாண்டு 
வர ஏற்பபாடு வசயயுங்கள."

அர்ச்சகருக்கு மகபாரபாணியின் அந்தே தவண்டுதகபாள ஆச்சரியேத்டதே உண்டைபாக்கிற்று. ஆனைபாலும் அடதே 
அடைக்கிக் வகபாண்டு, "அப்படிதயே அடழத்த வர முயேல்கிதறைன் ததேவி" என்று கூறி புவனை தமபாகினிடயேயும்
உடைன் அடழத்தக் வகபாண்டு கூட்டைத்தக்குள புகுந்தேபார். சந்நிதிக்கு முன் தேனியேபாக நின்றை மகபாரபாணி 
பிறைருடடையே கவனைம் தேம்மபால் கவரப்படைக் கூடைபாவதேன்று நிடனைத்த யேபாதரபா தேரிசனைத்தக்கு வந்தேவள 
தபபாலத் ததேபான்றும்படி ஒரு தூண் ஓரமபாக ஒதங்கி ஒடுங்கி நின்றைபாள. பபாண்டி நபாட்டின் மபாவபருந் தேபாய 
தபபான்றை அந்தேத் ததேவியின் மனைம் எங்தகபா ஒரு சிறியே ஊரில் தகபாவிலில் வதேபாண்டு வசயயும் அர்ச்சகரின் 
மடனைவியேபானை மற்வறைபாரு தேபாயக்கபாக வநகிழ்ந்த உருகியேத. உலகத்தில் எங்குதம எதேற்கபாகவும் 
தேபாயக்குலம் மனைதவதேடனைப்படைக் கூடைபாவதேன்கிறை மபாதிரி ஒரு பரந்தே கருடண அந்தே மகபாரபாணியின் 
வநஞ்சில் அந்தேச் சில கணங்களில் வந்த நிடறைந்த வகபாண்டைத. ஒரு தேபாயின் தன்பத்டதே உணர 
இன்வனைபாரு தேபாய. ஆகபா! உலகத்தத் தேபாயக் குலத்தின் இடணயேற்றை வபருடம அத.

அர்ச்சகரும், புவனை தமபாகினியும் எப்படிதயேபா அந்தேச் தசபாழியே நங்டகடயே அடழத்த வந்தவிட்டைனைர். 
அவடளச் சுற்றி ஒரு சிறு கூட்டைமும் வந்தேத. அழுத அழுத சிவந்தே கண்கள, வவளிறியே முகம், கடலந்தே 
கூந்தேல், முகம் முழுவதம் தேன் மகனின் உயிர் கபாப்பதேற்கு வீறு வகபாண்வடைழுந்தே தேபாயடம வவறி. 'பபார்! 
இததேபான் உலகத்தின் தேபாயடமத் தடிப்பின் உண்டம ஓவியேம்' என்று எழுதி ஒட்டியிருப்பத தபபான்றை 
முகம் அவளுக்கு. அவடளச் சுற்றிலும் டபத்தியேத்டதேப் பபார்க்க வருவத தபபால் வதேபாடைர்ந்த வந்தே 
கூட்டைத்டதே அர்ச்சகர் ஏததேபா வசபால்லி அதேட்டி விரட்டினைபார்.

அந்தேத் தேபாயும் அர்ச்சகரும் புவனைதமபாகினியும், மகபாரபாணி நின்று வகபாண்டிருந்தே தூணுக்கு அருதக 
வந்தேனைர். அர்ச்சகடரயும், புவனை தமபாகினிடயேயும் ஒதங்கிச் வசல்லுமபாறு குறிப்புக் கபாட்டிவிட்டு 
அவடள தநபாக்கி, "வபா அம்மபா! உன் தன்பத்டதேக் தகளவிப்பட்தடைன். என் மனைம் வபரிதம் கலங்கியேத. 
எனைக்கு மட்டுமல்டல, அம்மபா! உலகத்தத் தேபாயமபார்கவளல்லபாரும் தன்பப்படைதவ பிறைந்திருக்கிதறைபாம். 
இந்தே நபாட்டு மகபாரபாணி வபானைவன்மபாததேவிடயேப் பற்றி நீ தகளவிப்பட்டிருப்பபாய. அவர் கூடைத் தேம் 
மகடனை எண்ணித்தேபான் ஓயேபாமல் கலங்கிக் வகபாண்டிருக்கிறைபார். நபாம் என்னை வசயவத? நபாம் வபற்றை 
பிளடளகள அசடுகளபாக இருந்த விட்டைபால் அவர்களுக்கும் தசர்த்த நபாம் தேபாம் வருத்தேப்படை 
தவண்டியிருக்கிறைத" என்று, தேபாம் இன்னைபாவரனைக் கபாட்டிக் வகபாளளபாமல் மூன்றைபாவத மனிதேர் 
தேற்வசயேலபாக அனுதேபாபப்படுவத தபபால் தபசினைபார் மகபாரபாணி.
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அந்தேச் தசபாழியே நங்டக விக்கலும், விசும்பலுமபாக வவடித்தக் வகபாண்டு வரும் அழுடகதயேபாடு சீறினைபாள:

"இவ்வளவு ஆறுதேல் வசபால்கிறீர்கதள? உங்களுக்கு ஒரு மகன் இருந்த அவனும் இம்மபாதிரித் திருடிக் 
வகபாண்டு ஓடி அகப்பட்டு விட்டைபால் அவன் டகமுக்குத் தேண்டைடனை அடடைவடதேக் கண்டு உங்களபால் 
வபபாறுடமயேபாக இருந்த விடை முடியுமபா? வபரியே ஔடவ மூதேபாட்டிடயேப் தபபால் கூப்பிட்டுவிட்டு இருந்தே
இடைத்திலிருந்த வகபாண்தடை எனைக்கு அறிவுடர வசபால்ல வந்த விட்டீர்கதள!... யேபார் நீங்கள? 
உங்களுக்வகன்னை அக்கடறை இதில்?"

"அம்மபா! நபானும் உன்டனைப் தபபால் ஒரு தேபாய. எனைக்கும் ஒரு மகன் இருக்கிறைபான்!" மகபாரபாணி ஒவ்வவபாரு 
வசபால்லபாக நிறுத்திப் பதில் கூறினைபாள. வபானைவன்மபாததேவியின் உளளத்தில் தபரிடிடயேப் 
பபாயச்சியிருந்தேபால் அந்தேச் தசபாழியே நங்டக - "உனைக்கும் ஒரு மகன் இருந்த அவனும் இப்படித் திருடிக் 
வகபாண்டு ஓடி அகப்பட்டிருந்தேபால்" சரியேபாகக் தகட்டிருந்தேபாள அவள. 'ஆம்! எனைக்கும் மகன் இருக்கிறைபான். 
அவனும் ஒருவிதேத்தில் திருடியிருக்கிறைபான்!' மகபாரபாணி மனைத்தக்குள வசபால்லிக் வகபாண்டைபார். 
அவருடடையே மனைம் வலித்தேத, மிகவும் வலித்தேத.

--------
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2.14. தேபாயேபாகி வந்தே தேவம்

திருவட்டைபாற்றிலிருந்த சுசீந்திரத்தக்கு வந்திருந்தே அந்தேத் தேபாய தேன் வசபாற்களபால் மகபாரபாணியின் 
உளளத்தில் ஓங்கி அடறைந்த விட்டிருந்தேபாள. எழுத்தேபாகிச் வசபால்லபாகி ஒலியேபாகிப் வபபாருளபடைப் புரிந்தே 
வவறும் வசபாற்களபா அடவ? ஒரு தேபாயுளளத்தின் வகபாதிப்பு, வபற்றைவளின் பீடு - அன்டனையின் ஆணவம் - 
அவளுடடையே வபார்த்டதேகளில் சீறிக் குமுறினை.

அந்தே வபார்த்டதேகள வநஞ்சில் கிளப்பியே வலிடயேத் தேபாங்கிக் வகபாண்டு அதிலிருந்த விடுபட்டுத் தேன் 
நிதேபானைத்தக்கு வரச் சிறித தநரம் ஆயிற்று வபானைவன்மபாததேவிக்கு. ஒரு தேபாய இன்வனைபாரு தேபாயக்கு விடுத்தே 
அடறைகூவலபாக இருந்தேத திருவட்டைபாற்றுப் வபண்ணின் தகளவி. அதேன் தவகத்டதேத் தேபாங்கிக் வகபாளள 
முடியேபாமல் தேடல குனிந்த வகபாண்டு நின்றை மகபாரபாணி நிமிர்ந்த பபார்த்தேபார். அந்தேப் வபண்ணும், 
அர்ச்சகரும், புவனை தமபாகினியும் தேமத முகத்டதேதயே கூர்ந்த பபார்த்தக் வகபாண்டிருப்படதேக் கண்டைதம் 
இன்னும் தவதேடனையேபாக இருந்தேத அவருக்கு.

மற்றைவர்கள தேன் முகத்டதேப் பபார்க்கவில்டலதயே என்று ஏங்கும் மனைநிடலயும் வபாழ்வில் உண்டு. 
மற்றைவர்கள தேன் முகத்டதேப் பபார்க்கிறைபார்கதள என்று ஏங்கும் மனைநிடலயும் வபாழ்வில் உண்டு. அன்று 
அவ்வளவு அவசரமபாக யேபாருக்கும் வதேரியேபாமல் சசீந்திரத்தக்குப் புறைப்பட்டு வந்திருக்கபாவிட்டைபால் இந்தே 
இரண்டைபாவத நிடல மகபாரபாணிக்கு ஏற்பட்டிருக்கபாத. அந்தேக் 'டகமுக்குத் தேண்டைடனை'டயேக் கபாணவும், 
அதேற்கபாளபானை மகனின் தேபாடயேச் சந்திக்கவும் தநர்ந்திருக்கபாத. அந்தேத் தேபாடயேச் சந்தித்திருக்கபா விட்டைபால் 
அவள அப்படி ஒரு தகளவி தகட்டிருக்கவும் மபாட்டைபாள.

வபானைவன்மபாததேவி ஆத்திரமும் அலங்தகபாலமுமபாக நின்றை அந்தேத் தேபாயின் அருதக வசன்று, அவடளத் தேம் 
ததேபாதளபாடு ததேபாள தசரத் தேழுவிக் வகபாண்டைபார். புன்முறுவலும், சபாந்தேமும் தேவழும் முகத்ததேபாடு அவடள 
தநபாக்கி ஆறுதேலபாகப் தபசினைபார்:

"அம்மபா! தேபாயேபானைபாலும் நீதி நியேபாயேங்களுக்குக் கட்டுப்படுத்தேபாதனை ஆக தவண்டும்? நீ அழுதம், அலறியும்
என்னை பயேன் விடளயேப் தபபாகிறைத?"

"நீதியேபாம்! நியேபாயேமபாம்! அடவகடள உண்டைபாக்கியேவர்கடளப் வபற்றைவரும் தேபாயதேபான். இந்தே வறைட்டு 
அறிவுடரகடள என் வசவிகளில் திணிப்பதேற்குத்தேபான் என்டனை இங்தக கூப்பிட்டு அனுப்பினீர்களபா?"

"பதேறைபாததே, அம்மபா! என் வபார்த்டதேகடள முழுவதம் தகள. உலகத்த உயிர்கடளப் படடைத்தேதேபால் 
கடைவுளுக்கும், ஒரு மகபா கபாவியேத்டதே எழுதியேதேபால் கவிஞனுக்கும், எவ்வளவு வபருடம உண்தடைபா, அடதே
விடை அதிகமபானை வபருடம ஒரு மகடனைப் வபற்றைதேபால் தேபாயக்கு உண்டு. ஆனைபால் அந்தேப் வபருடமடயே 
நபாம் அடடைவதேற்கு நபாம் வபற்றை பிளடளகளும் தேகுதி உளளவர்களபாக நடைந்த வகபாளள தவண்டைபாமபா?"

மகபாரபாணியின் தகளவிக்கு அந்தேப் வபண்ணபால் பதில் வசபால்ல முடியேவில்டல. தகபாபத்தேபால் 
அவளுடடையே உதேடுகள தடித்தேனை. பளிங்குக் கண்ணபாடியில் முத்தகள உருளவடதேப் தபபால் அவளுடடையே 
கன்னைங்களில் கண்ணீர்த் தளிகள உருண்டைனை. மகபாரபாணி உரிடமடயேயும், பபாசத்டதேயும் தேபாமபாகதவ 
உண்டைபாக்கிக் வகபாண்டு நடுங்கும் டகயேபால் அந்தேப் வபண்ணின் கண்ணீடரத் தடடைத்தவிட்டுச் 
வசபான்னைபார்:

"உன் அழுடக என் வநஞ்டச வருத்தகிறைத. அம்மபா நீ அழபாததே. தேபாயேபாக வபாழ்வததே வபண்ணுக்கு ஒரு 
தேவம். அந்தேத் தேவத்தில் சுகதபபாக ஆடைம்பர இன்பங்களுக்கு இடைதம இல்டல. வபறுவதேற்கு முன்னும் 
தன்பம்! வபறும் தபபாதம் தன்பம்! வபற்றை பின்னும் தன்பம்! ஒதர தன்பம் - ஓயேபாதே தன்பம்! அந்தேத் 
தன்பம் தேபான் தேபாயடம என்கிறை தேவம்! எந்தேப் வபபாருளகளின் தமல் அதிகமபாகப் பற்றும், பபாசமும் 
இருக்கிறைததேபா, அந்தேப் வபபாருடளக் கூடை இழக்கத் தணிவததேபான் தேவம்!"

அந்தேத் தேபாய மகபாரபாணியின் ததேபாளில் சபாயந்த முகத்டதேப் புடதேத்தக் வகபாண்டு விம்மி விம்மி அழுதேபாள. 
பதேவியும், வபபாறுப்பும் வபருடமயுமபாகச் தசர்ந்த வகபாண்டு எந்தே ஓர் அழுடகடயேத் தேபான் அழ 
முடியேபாமல் தேடடைப்படுத்தி டவத்திருக்கின்றைனைதவபா, அந்தே அழுடகடயே - மகனுக்கபாகத் தேபாய அழும் 
அழுடகடயே - அந்தேப் வபண் தேம்முன் அழுத வகபாண்டிருப்படதே மகபாரபாணி இரு கண்களபாலும் நன்றைபாகக் 
கண்டைபார்.

'இந்தே ஏடழச் தசபாழியேப் வபண்ணும் ஒரு தேபாய, நபானும் ஒரு தேபாய. இவள ஏடழயேபாயிருப்பதேன் வபரியே 
நன்டம தன்பம் வந்தேபால் மனைம் விட்டு அழ முடிகிறைத. நபான் மகபாரபாணியேபாயிருப்பதேனைபால் அப்படி 
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அழக்கூடைச் சுதேந்திரமில்டல. நல்ல பதேவி! நல்ல வபருடம! அழவும் உரிடமயில்டல, சிரிக்கவும் 
உரிடமயில்டல!' மகபாரபாணி தேம் மனைத்தக்குள நிடனைத்தக் வகபாண்டு தவதேடனைப்பட்டைபார். தேம் ததேபாளில் 
சபாயந்திருந்தே அந்தேத் தேபாடயே ஆறுதேலபாக அடணத்தக் வகபாண்டு முதடகத் தேடைவிக் வகபாடுத்தேபார். தேபாயும் 
தேபாயும் அடணத்தக் வகபாண்டு நின்றை அந்தேக் கபாட்சி கங்டகயும், கபாவிரியும் கலந்தேபாற் தபபால் புனிதேமபாகத் 
ததேபான்றியேத.

விலகி நின்று வகபாண்டிருந்தே அர்ச்சகரும், புவனை தமபாகினியும் அந்தேக் கபாட்சிடயேக் கண்டு உளளம் 
உருகினைர்.

"அம்மபா! வதேயவத்தின் சந்நிதியில் உலகத்டதேவயேல்லபாம் கபாக்கும் ஆதிபரபாசக்தி தபபால் வலுவில் வந்த 
என்டனைக் கூப்பிட்டு எனைக்கு அறிவுடர கூறினீர்கள. நீங்கள யேபார்? எங்தக இருக்கிறீர்கள? உங்கள 
திருப்வபயேர் என்னை? மறுக்கபாமல் எனைக்குச் வசபால்லுங்கள. என்னிடைம் கூச்சதமபா, தேயேக்கதமபா வகபாளள 
தவண்டைபாம் நீங்கள" என்று மகபாரபாணியின் முகத்டதே நிமிர்ந்த பபார்த்தக் தகட்டைபாள அந்தேச் தசபாழியேப் 
வபண். அர்ச்சகரும் புவனை தமபாகினியும் வபபாருள வபபாதிந்தே பபார்டவயேபால் ஒருவடரவயேபாருவர் பபார்த்தக் 
வகபாண்டைனைர். தேனைக்கு ஆறுதேல் கூறிக் வகபாண்டு தேன் முன் நிற்கும் தேபாய யேபாவரன்று வதேரிந்த வகபாண்டைபால் 
அந்தே ஏடழப் வபண் எவ்வளவு பரபரப்பும், பதேற்றைமும் அடடைவபாவளன்று புவனை தமபாகினி மனைத்தக்குள
கற்படனை வசயத பபார்த்தக் வகபாண்டைபாள.

மகபாரபாணி அந்தேப் வபண்ணுக்கு என்னை மறுவமபாழி கூறுவவதேன்று ததேபான்றைபாமல் நின்றைபார். உதேடுகள 
பிரியேபாமல் சிரிக்கும் தேன்னைடைக்கம் நிடறைந்தே கண்ணியேமபானை சிரிப்டப மட்டும் மகபாரபாணியின் இதேழ்களில் 
கபாணமுடிந்தேத. அவருடடையே உளளத்திதலபா அந்தேத் தேன்னைடைக்கச் சிரிப்புக்குப் பின்புலமபானை சிந்தேடனைகள 
வளர்ந்த வகபாண்டிருந்தேனை. மகடனைக் வகபாதிக்கும் வநயக் வகபாப்படரக்குப் பலி வகபாடுத்த இழக்கப் 
தபபாகிதறைபாதம என்றை தடிதடிப்தபபாடு தேம்முன் கதேறி நிற்கும் அந்தேச் தசபாழியேப் வபண்ணின் நிடலயில் 
தேம்டம எண்ணிப் பபார்த்தேபார் மகபாரபாணி. எண்ணம் நிரம்பிப் வபருகியேத.

'தேபாயக்குப் வபண்ணபாகப் பிறைந்த, தேபானும் தேபாயேபாகித் தேனைக்குப் பிறைந்தே வபண்கடளயும் தேபாயேபாக்கித் தேன் தேபாய
தபபானை இடைத்தக்குப் தபபாயச் தசருவததேபான் உலகத்தப் வபண் இனைத்தின் அவலக் கடதே. உலகத்தின் 
முதேல் வபண் பிறைந்தே நபாளிலிருந்த இந்தேத் தன்பக் கடதே வதேபாடைர்ந்த வகபாண்தடை வருகிறைத. இந்தேத் 
வதேபாடைர்பு முடியும் தபபாத உயிர்க்குலதம அழிந்தவிடும். கனைமபானை வபரியே மபாங்கபாய கனைமற்றை சிறியே 
கபாம்பில் வதேபாங்கிக் வகபாண்டிருப்பத தபபால் தேபாயடம என்றை ஒரு வமல்லியே அடிப்படடையில் இந்தேத் 
வதேபால்டலப் பழம்வபரும் பூமி இன்னும் தேன் உயிர்த்தடிப்டப இழந்த விடைபாமல் இருந்த 
வகபாண்டிருக்கிறைத.'

சிந்தேடனைப் வபருக்கின் ஊதடை எப்தபபாததேபா தகளவிப்பட்டிருந்தே தேபாடயேப் பற்றியே வசயயுள ஒன்று 
மகபாரபாணியேபாரின் நிடனைவில் குமிழியிட்டைத.

"எனைக்குத் தேபாயேபாகியேபான் என்டனை யீங்கிட்டுத்
தேனைக்குத் தேபாயநபாடிதயே வசன்றைபாள - தேனைக்குத்தேபாய
ஆகியேவளும் அதவபானைபால் தேபாயத்தேபாயக் வகபாண்
தடைகும் அளித்திவ் வுலகு."

'நீரபாழி யுடுத்தே வநடும்புவனைமபாகியே இந்தே மண்ணுலகம்' - இத தேபாயக்குலம் அளித்தே பிச்டச. அந்தே 
தேபாயக்குலத்தில் ஒருத்தி தன்பம் அடடையே அடதே தேபாயேபாக இருந்தேபால் - உனைக்கும் ஒரு மகன் இருந்தேபால் - 
அவனும் திருடி விட்டு அகப்பட்டுக் வகபாண்டிருந்தேபால்? - இப்படிக் குத்திக் கபாட்டிக் குமுறிக் தகட்டை 
பின்பும் வபாளபா இருக்கலபாமபா?

மகபாரபாணியின் உளளத்தில் ஒரு வபரியே தபபாரபாட்டைம்; நிடனைவில் தவதேடனை. சிந்தேடனையில் தேடுமபாற்றைம். 
அப்படிதயே பிரடம பிடித்தேவர் தபபால் சிந்தேடனையிலிருந்த விடுபடைபாமல் நின்றைபார் அவர்.

"என்னைம்மபா திடகக்கிறீர்கள? என் தகளவிக்கு மறுவமபாழி வசபால்வதேற்கு உங்களுக்கு 
விருப்பமில்டலயேபா?" அந்தேப் வபண் மறுபடியும் தகட்டைபாள. அவள குரல் பணிதவபாடு குடழந்த 
ஏங்கியேத.

"வபண்தண! நபான் யேபார் என்படதே நீ வதேரிந்த வகபாளவடதே விடைத் வதேரிந்த வகபாளளபாமல் இருப்பததே 
நல்லத. ஆனைபால் ஒன்று மட்டும் நபான் உனைக்குச் வசபால்ல முடியும். நபானும் உன்டனைப் தபபால் ஒரு 
தர்ப்பபாக்கியேவதி, வகபாஞ்சம் அதிகமபானை புகழும் வபருடமயும் உளள தர்ப்பபாக்கியேவதி. தவறுபபாடு 
அவ்வளவுதேபான். உன்டனைப் தபபாலதவ பிளடளடயேப் வபற்றைதேபால் வதேபால்டலடயே அடடைந்த 
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வகபாண்டிருக்கும் தேபாய தேபான் நபானும். இடதேத் தேவிர தவறு என்னை நபான் உனைக்குச் வசபால்ல தவண்டும்?"

வசபால்லிவிட்டுப் வபருமூச்சுவிட்டுக் வகபாண்தடை அந்தேப் வபண்ணின் கண்கடளக் கூர்ந்த பபார்த்தேபார் 
மகபாரபாணி. அடவகளில் ஏமபாற்றைம் ததேங்கிப் பதிந்திருந்தேத.

"நபான் வருகிதறைன். ஆத்திரத்தேபால் உங்கள மனைம் புண்படும்படி ஏதேபாவத தபசியிருந்தேபால் என்டனை 
மன்னித்த மறைந்த விடுங்கள!" அந்தேப் வபண் மகபாரபாணியிடைம் விடடைவபற்றுக் வகபாண்டு வந்தே வழிதயே 
திரும்பிக் டகமுக்குத் தேண்டைடனை நடைக்கும் மண்டைபத்டதே தநபாக்கி நடைக்கலபானைபாள.

"உன்டனை மன்னித்த விடுகிதறைன். ஆனைபால் மறைந்த விடைச் வசபால்கிறைபாதயே, அதமட்டும் என்னைபால் 
முடியேதவ முடியேபாத. உன்டனை என்றுதம நபான் மறைக்க மபாட்தடைன்."

மகபாரபாணியின் இந்தேச் வசபாற்கள தவகமபாக நடைந்த வசன்றை அவள வசவிகளில் விழுந்தேனைதவபா, 
இல்டலதயேபா? அவள திரும்பிப் பபாரபாமல் தவகமபாக நடைந்த வசன்று கூட்டைத்தில் கலந்தவிட்டைபாள.

புவனை தமபாகினியும், அர்ச்சகரும் மகபாரபாணி வபானைவன்மபாததேவிக்கு அருகில் வநருங்கி வந்தேபார்கள.

"ததேவி! அந்தேப் வபண்ணிடைம் தேபாங்கள இன்னைபாவரன்றை உண்டமடயேக் கூறைபாதேததே நல்லதேபாயிற்று. 
கூறியிருந்தேதேபால் உங்கள கபால்கடளப் பிடித்தக் வகபாண்டு தேன் மகடனைக் கபாப்பபாற்றுமபாறு 
வகஞ்சியிருப்பபாள" என்றைபார் அர்ச்சகர்.

"அர்ச்சகதர! அவள நிடலயில் யேபார் இருந்தேபாலும் அப்படிக் வகஞ்சுவடதேத் தேவிர தவறு என்னை வசயயே 
முடியும்?"

மகபாரபாணியிடைமிருந்த இந்தேப் பதில் தகளவிடயே அர்ச்சகர் சிறிதம் எதிர்பபார்க்கவில்டல.

"தவவறைபான்றும் வசயயே முடியேபாததேபான். ஆனைபால் அதேற்கபாக யேபாருக்கும் வதேரியேபாமல் இரகசியேமபாக இங்தக 
வந்திருக்கும் உங்களிடைம் மகடனைக் கபாப்பபாற்றைச் வசபால்லி முடறையிட்டைபால் நீங்கள என்னை வசயயே 
முடியும்?"

"என்னை வசயயே முடியுதமபா, அடதே இப்தபபாதம் நபான் வசயயேத்தேபான் தபபாகிதறைன், அர்ச்சகதர! ஆனைபால் நபான்
தேபான் வசயததேன் என்படதே வவளிக்கபாட்டிக் வகபாளள மட்டும் எனைக்கு விருப்பமில்டல."

"என்னை வசயயேப் தபபாகிறீர்கதளபா?" அர்ச்சகர் பரபரப்படடைந்த வினைவினைபார்.

"நபான் வசயயேப் தபபாவதில்டல. எனைக்கபாக நீங்கதள அடதேச் வசயதவிடை தவண்டும். இந்தேச் சமயேத்தில் 
நபான் இங்கு வந்த தபபானைத யேபாருக்குதம வதேரியே தவண்டைபாம்."

இப்படிக் கூறிக்வகபாண்தடை தேமத வலத டக விரலில் அணிந்திருந்தே அரச முத்திடரதயேபாடு கூடியே 
கடணயேபாழி தமபாதிரத்டதேக் கழற்றினைபார் மகபாரபாணி. அர்ச்சகர், புவனை தமபாகினி இருவருக்கும் விழிகள 
ஆச்சரியேத்தேபால் அகன்றைனை.

"டகமுக்குத் தேண்டைடனைடயே நிடறைதவற்றுவதேற்கு இருக்கும் வதேயவநீதி மன்றைத்தத் தேடலவரிடைம் இந்தே 
தமபாதிரத்டதேக் கபாண்பியுங்கள. அந்தேத் தேபாயின் மகன் திருடியே வபபான் அணிகலன்கடளப் தபபால் நபான்கு 
மடைங்கு வபறுமபானைமுளள வபபான்டனை அவன் அபரபாதேமபாகச் வசலுத்தினைபால் தபபாதம், டகமுக்குத் 
தேண்டைடனை தவண்டைபாவமன்று நபான் கூறியேனுப்பியேதேபாகச் வசபால்லுங்கள. அந்தேத் தேபாயின் வபருடமடயேக் 
கபாப்பபாற்றுவதேற்கபாக அபரபாதேம் விதிக்கப்வபறும் நபான்கு மடைங்கு வபபான்டனை நபாதனை அரண்மடனையில் 
இருந்த வகபாடுத்த அனுப்பி விடுகிதறைன். இத உமக்கும் நீதி மன்றைத்தின் தேடலவருக்கும் தேவிர 
தவவறைவர்க்கும் வதேரியே தவண்டைபாம்."

சிறியே மகரமீன் இலச்சிடனைதயேபாடு கூடியே அந்தே தமபாதிரத்டதேப் பயேபக்திதயேபாடு இரு டககடளயும் நீட்டி 
வபாங்கிக் வகபாண்டைபார் அர்ச்சகர்.

"கபாரியேம் முடிந்தேதம் தமபாதிரம் பத்திரமபாக எனைக்குத் திரும்பி வந்த தசர்ந்த விடை தவண்டும்."

"அப்படிதயே வசயகிதறைன், ததேவி!" என்றைபார் அர்ச்சகர்.
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"புவனை தமபாகினி! இனி நமக்கு இங்கு தவடல இல்டல. வபா நபாம் தபபாகலபாம்." மகபாரபாணி புவனை 
தமபாகினிடயே உடைன் அடழத்தக் வகபாண்டு சிவிடகயில் ஏறுவதேற்கபாக வவளிதயேறினைபார். அர்ச்சகர் 
முத்திடர தமபாதிரத்ததேபாடு டகமுக்கு மண்டைபத்தப் பக்கம் வசன்றைபார்.
------
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2.15. 'யேபாதரபா ஓர் இடளஞன்'

தேன் தேந்டதேயிடைமிருந்த நபாரபாயேணன் தசந்தேன் வகபாண்டு வந்தே அந்தேரங்கத் திருமுகத்டதேப் படித்தே மறுநபாள 
கபாடலயிதல குழல்வபாயவமபாழி திருமுகத்தில் கண்டை கட்டைடளடயே நிடறைதவற்றுவதேற்குப் 
புறைப்பட்டுவிட்டைபாள. நபாரபாயேணன் தசந்தேன் அவதளபாடு தடணயேபாகச் வசன்றைபான். தேபாங்கள புறைப்பட்டுச் 
வசல்லும் வசயதி இடடையேபாற்று மங்கலம் மபாளிடகடயே விட்டு வவளிதயே பரவி விடைபாமல் எச்சரிக்டகயும்,
ஏற்பபாடும் வசயத விட்டுத்தேபான் புறைப்பட்டிருந்தேபார்கள அவர்கள. 'மகபாமண்டைதலசுவரருடடையே 
ஏற்பபாட்டின்படி தேபாங்கள இருவரும் குமபார பபாண்டியேடனைத் ததேடிக் வகபாண்டு வசல்வத' எவருக்கும் 
வதேரிந்த விடைக் கூடைபாவதேன்று கருதியேதேனைபால் தேபான் அவர்கள அதில் அவ்வளவு கண்டிப்பபாக இருக்கும்படி 
தநர்ந்தேத.

விழிஞம் தடறைமுகத்தக்குப் தபபாய அங்கிருந்த தேனியேபாக ஒரு கப்பல் ஏற்பபாடு வசயத வகபாண்டை பின் 
பயேணத்டதே தமதல வதேபாடைர தவண்டுவமன்பத அவர்கள திட்டைம். நபாரபாயேணன் தசந்தேன் டவகடறையில் 
சற்று முன்னைதேபாகதவ இடடையேபாற்று மங்கலத்திலிருந்த குதிடரயில் புறைப்பட்டு விழிஞத்தக்குப் 
தபபாயவிட்டைபான். அவன் வசன்றை பின்பு குழல்வமபாழி சிவிடக மூலமபாகப் பயேணம் வசயதேபாள. 
இடடையேபாற்று மங்கலத்தக்கும் விழிஞத்தக்கும் இடடையில் பரந்த கிடைந்தே வதேபாடலடவக் கடைந்த 
வழிப்பயேணம் வசயவதில் தேபான் எவ்வளவு இன்பம். கடைல் அருகில் இருந்தேதேனைபால் சுகமபானை கபாற்று 
வீசியேத. ஓவியேன் அளவு பபார்த்த, அழகு பபார்த்த, இடைப் வபபாருத்தேம் பபார்த்த, அளளிச் சிதேறியே 
வர்ணங்கடளப் தபபால் அவள பயேணம் வசயதே அந்தே வநடுவழியில் பல நிறைங்களில், பல விதேங்களில், பல
அடிப்படடைகளில், உயிர் வபாழ்க்டக என்றை தபரியேக்கம் பரவிக் கிடைந்தேத. கபாடுகளும், கூட்டைம் 
கூட்டைமபாகப் பசுக்கடள தமயக்கும் ஆயேர்களும் சூழ்ந்தே முல்டல நிலம். குன்றைமும், அருவியும், 
திடனைப்புலமும், தவடைர்களும் நிடறைந்தே குறிஞ்சி நிலம். நிலம் என்னும் நல்லபாள வநடும் பசுடம 
சூழ்வகபாண்டு ததேபான்றும் வயேல் வவளிகளும், தேபாமடரப் வபபாயடககளும், சிற்றூர்களும் வசறிந்தே மருதே 
நிலம். தேபாழம்புதேரும் மீனைவர் குடியிருக்கும் பரதேவர் பபாக்கமும் மலிந்தே வநயதேல் நிலம். இத்தேடகயே 
நபானிலங்களின் அழடகயும், நபானைபாவிதேமபானை வபாழ்க்டக முடறைகடளயும் சிவிடகயின் இருபுறைமும் 
பபார்த்தக் வகபாண்தடை தபபானைபாள குழல்வபாயவமபாழி. மண்ணில் உளள தமடு பளளங்கடளப் தபபால் மனிதே 
வபாழ்க்டகயிலுளள தமடு பளளங்கடளயும் அவள பபார்த்தேபாள. குறிஞ்சி நில வபாழ்வின் வசழிப்பு மருதே 
நிலத்தில் இல்டல. மருதே நில வபாழ்வின் வளம் முல்டல நிலத்தில் இல்டல. முல்டல நில வபாழ்வின் 
ஊட்டைம் வநயதேல் நிலத்தில் இல்டல! ஆனைபால் வமபாத்தேமபாக வபாழ்க்டக என்றை ஒன்று எல்லபா இடைத்திலும் 
ஓடிக் வகபாண்டிருந்தேத. நிற்கபாமல் ஓடிக் வகபாண்டும் ஓடைபாமல் நின்று வகபாண்டும் நிலத்தக்தகற்ப, 
வளத்தக்தகற்ப, இன்ப தன்பங்களின் மிகுதிக்தகற்ப, உயிரியேக்கம் நடடை வபயேர்ந்த வகபாண்டிருந்தேத.

தவகமபாகச் வசல்லும் சிவிடகயில் பட்டு வமத்டதேதமல் அமர்ந்த வகபாண்டு மடழ வபயவடதே 
தவடிக்டக பபார்க்கும் சிறு பிளடளயின் ஆடசதயேபாடு அந்தே வநடுஞ்சபாடலயின் இரு புறைங்களிலும் பரவிக்
கிடைக்கும் வளமுடறைகடளயும் வபாழ்க்டகடயேயும் தவடிக்டக பபார்த்தக் வகபாண்டு தபபானைபாள 
மகபாமண்டைதலசுவரரின் வசல்லப் வபண்.

இடடையிடடைதயே எடதே நிடனைத்தக் வகபாண்தடைபா வபருமூச்சு விட்டைபாள அவள. நீண்டு பிறைழ்ந்த 
குறுகுறுத்த வநஞ்சின் நளினைவமல்லபாம் நிழலபாடும் அவள நயேனைங்களில் வபருமூச்சு 
விடும்தபபாவதேல்லபாம் ஏக்கம் படைர்ந்த, விழிகள ஏங்கும் தபபாவதேல்லபாம் வதேனைம் வபாடியேத. வதேனைம் 
வபாடும் தபபாவதேல்லபாம் வட்டைப் பிடறை வநற்றி சுருங்கியேத. வநற்றி சுருங்கும் தபபாவதேல்லபாம் வநற்றிக்குக் 
கீதழ நபாசிக்கு தமதல புருவ நுனிகளின் கூடுவபாயில் எதிவரதிதர இரண்டு வநளி தகபாடுகள இறைங்கித் 
ததேபான்றினை. நபாகலிங்க மலருக்கு மடிப்பு மடிப்பபானை இதேழ்கள எப்படி அழதகபா, அப்படி அவள 
வநற்றிக்கு இத ஒரு தேனி அழகு.

அவள நிடனைத்தேபாள: 'நபான் மறுபடியும் இந்தேச் சபாடல வழிதயே திரும்பும் தபபாத குமபார பபாண்டியேதரபாடு 
திரும்புதவனைபானைபால்தேபான் என் உளளத்தில் நிடறைவு இருக்கும். என்டனை அனுப்பியே என் தேந்டதேயின் 
உளளம் வபருடம வகபாளளும். அவடரத் ததேடிச் வசல்லும் முயேற்சியில் நபான் வவற்றி வபறுதவனைபா? 
வதேயவதம! என்டனை ஏமபாற்றி விடைபாததே. எனைக்கு வவற்றிடயேக் வகபாடு. என் மனைத்தக்குப் பூரிப்டபக் 
வகபாடு. நபான் யேபாடரத் ததேடிச் வசல்கிதறைதனைபா, அவடர நபாங்கள அதிகம் அடலந்த திரியே தநரிடைபாமல் 
எங்கள கண்களுக்கு முன்னைபால் கபாட்டிவிடு. கடைடலக் கடைந்த வசன்றைதம் என் உளளத்டதேக் கடைந்த 
வசல்லபாமல் உடறைந்த, பதிந்த தபபானைவடர ஒளிக்கபாததே' என்று வநஞ்சுருக தவண்டிக் வகபாண்டைபாள 
குழல்வபாயவமபாழி. விழிஞத்தக்குப் தபபாயச் தசருகிறைவடர அவளுக்கு அததே எண்ணம்தேபான்.

நண்பகடல எட்டிக் வகபாண்டிருக்கும் தபபாத அவளுடடையே சிவிடக விழிஞத்டதே அடடைந்தேத. முன்தப 
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அங்கு வந்திருந்தே தசந்தேன் அவடள எதிர்பபார்த்தத் தேயேபாரபாகக் கபாத்தக் வகபாண்டிருந்தேபான். தமற்றிடசத் 
ததேசங்களிலிருந்த குதிடரகளும், மதவடககளும் வகபாண்டு வந்த இறைக்குமதி வசயயும் கப்பல்கள 
இரண்டு மூன்று தசர்ந்தேபாற் தபபால் தடறைமுகத்தக்கு வந்த தசர்ந்திருந்தேதேனைபால் அன்டறைக்கு அதிகமபாக 
கலகலப்பு இருந்தேத. கீழ்த்திடச தீவுகளிலிருந்த கற்பூரம், கண்ணபாடிப் வபபாருள முதேலியேவற்டறை ஏற்றிக் 
வகபாண்டு வந்தே கப்பல்களும் சில அன்டறைக்குத் தடறைடயே அடடைந்திருந்தேனை. சுங்க வரி தேண்டுதவபாரபாகியே 
அரசபாங்கச் சுங்கக் கபாவலர்கள வரும் வபபாருளகளுக்கும், தபபாகும் வபபாருளகளுக்கும் மகர மீன் முத்திடர 
குத்தி வரி வபாங்கிக் வகபாண்டிருந்தேனைர்.

அவ்வளவு வபரியே கூட்டைத்தில் அத்தேடனை கலகலப்புக் கிடடையிலும் நபாரபாயேணன் தசந்தேனுடடையே 
திருவுருவம் தேனியேபாகத் வதேரிந்தேத. குழல்வபாயவமபாழியின் பல்லக்கு வருவடதேப் பபார்த்த விட்டு 
முன்னைபால் ஓடிவந்த வரதவற்பதேற்கபாகக் கூட்டைத்தில் முண்டி இடித்தக் வகபாண்டு வந்தேபான் தசந்தேன். சுங்க 
வரி வசலுத்தேபாமல் வபபாருளகடளக் களளத்தேனைமபாக கடைத்திக் வகபாண்டு தபபாகிறைவர்கள யேபாதரனும் 
இருந்தேபால் அவர்கடளக் கண்டு பிடிப்பதேற்கபாக மபாறு தவடைத்ததேபாடு பல கபாவலர்கள கூட்டைத்தக்கிடடைதயே
உலபாவிக் வகபாண்டிருப்பபார்கள. அவசரமபாக இடித்த முந்திக் வகபாண்டு விடரந்த வந்தே தசந்தேன் 
அத்தேடகயே சுங்கக் கபாவலன் ஒருவன் தமல் தமபாதிக் வகபாண்டைபான். அந்தேக் கபாவலன் தசந்தேனுடடையே 
இரண்டு டககடளயும் தசர்த்த இறுக்கிப் பிடித்தக் வகபாண்டு அவடனைதயே உற்றுப் பபார்த்தேபான். 
மபார்புக்குக் கீழ் இடுப்புக்கு தமல் சரிந்த முன் தேளளியே தசந்தேனின் தேபாழிப் வபரு வயிற்றில் அவனுடடையே 
பபார்டவ நிடலத்தேத. அவனுடடையே பபார்டவடயேக் கண்டைதம் நபாரபாயேணன் தசந்தேனுக்குச் சிரிப்புப் 
வபபாத்தக் வகபாண்டு வந்தேத.

"என்னை அப்படிப் பபார்க்கிறைபாய?" சிரிப்டப அடைக்கிக் வகபாண்டு தகட்டைபான் நபாரபாயேணன் தசந்தேன்.

"மரியேபாடதேயேபாக வவளியில் எடுத்த விடு! சுங்கம் வகபாடுக்கபாமல் ஏமபாற்றுவதேற்கபாக எந்தேப்வபபாருடள 
இப்படி இடுப்பில் மடறைத்த டவத்தக் கட்டிக் வகபாண்டு தபபாகிறைபாய?" அவன் மிரட்டினைபான்.

இரண்டு விலபாப்புறைமும் வவடித்தவிடும் தபபால் வபரிதேபானை சிரிப்டப அடைக்கிக் வகபாளளச் சிரமமபாய 
இருந்தேத தசந்தேனுக்கு. 'உலகத்திலுளள அத்தேடனை கபாவல்கபாரர்களும் தேங்கள கண்முன் நடைமபாடுகிறை 
எல்தலபாடரயும் திருடைர்கள என்று சந்ததேகப்படுகிறைபார்கள. அததே தபபால் உலகத்திலுளள அத்தேடனை 
திருடைர்களும் தேங்கடள உற்றுப் பபார்க்கிறை எல்தலபாடரயும் கபாவற்கபாரர்கவளன்று பயேப்படுகிறைபார்கள' 
என்று தசந்தேன் தேன் மனைத்தில் நிடனைத்தக் வகபாண்டைபான்.

"உண்டமடயேச் வசபால்லப் தபபாகிறைபாயேபா? உடதேக்கட்டுமபா?" கபாவற்கபாரனுடடையே குரலில் கடுடம ஏறியேத. 
கண்கடள உருட்டிக் தகபாபம் ததேபான்றை விழித்தேபான் அவன்.

"ஆகபா! என்னை அற்புதேமபானை தகளவி தகட்டைபாய அப்பபா நீ? உன் கண் பபார்டவயின் கூர்டமதயே கூர்டம. 
உலகத்தில் இதவடரயில் எந்தே மன்னைருடடையே அரசபாட்சியிலும் நபான் இடுப்பில் ஒளித்த டவத்தக் 
வகபாண்டிருக்கும் இந்தேப் வபபாருளுக்குச் சுங்கம் தகட்டைதில்டல. இததேபா நன்றைபாகப் பபார்த்தக் வகபாள" 
என்று வசபால்லிச் சிரித்தக் வகபாண்தடை தேன் தமல் அங்கிடயே விலக்கிக் கபாட்டினைபான் தசந்தேன்.

வதேபாந்தி முன் தேளளியே அவன் வயிற்டறைப் பபார்த்த அந்தேக் கபாவலன் விழுந்த விழுந்த சிரித்தேபான்.

"பூ! வயிறுதேபானைபா இவ்வளவு வபரிதேபாக முன்னைபால் தருத்திக் வகபாண்டிருக்கிறைத? நபான் எடதேதயேபா ஒளித்தக் 
வகபாண்டு தபபாகிறைபாய என்றைல்லவபா நிடனைத்ததேன்?"

"நிடனைப்பபாய அப்பபா! நன்றைபாக நிடனைப்பபாய! நீ ஏன் நிடனைக்க மபாட்டைபாய? சுயே நிடனைதவபாடுதேபான் 
தபசுகிறைபாயேபா அல்லத அததேபா கப்பலிலிருந்த இறைங்கிக் வகபாண்டிருக்கும் யேவனைத்த மதத்தேபாழிடயேப் 
பதேம் பபார்த்தவிட்டுப் தபசுகிறைபாயேபா?"

கபாவலன் சிறித நபாணமுற்றுத் தேடல குனிந்த நின்றைபான். தசந்தேன் விலபாவிரியேச் சிரித்தேபான். அந்தேச் 
சிரிப்பபால் கபாவற்கபாரன் வபபாறுடமயிழந்தேபான்.

"ஏன் ஐயேபா! சும்மபா விழுந்த விழுந்த சிரிக்கிறைபாய? ஆனைபாலும் மனிதேன் உன்டனைப் தபபால் இப்படிப் 
பருமனைபாக இருக்கக் கூடைபாத. உனைக்கு ஒரு விஷயேம் எச்சரிக்டக வசயத டவக்கிதறைன். தகட்டுக் வகபாண்டு 
தபசபாமல் தபபாயச் தசர். குதிடர இறைக்குமதி வசயவதேற்குப் பதிலபாக யேவனை வணிகர்கள தசர நபாட்டு 
யேபாடனைக் குட்டிகடள ஏற்றுமதி வசயத வகபாண்டு தபபாக தவண்டுவமன்று வநடு நபாட்களபாக 
ஆடசப்பட்டுக் வகபாண்டிருக்கிறைபார்கள. 'யேபாடனைக்குட்டி பருமனைபாகக் குட்டடையேபாக இருக்கும்' என்படதேத் 
தேவிர அவர்களுக்கு அடதேப்பற்றி தவறு விவரம் வதேரியேபாத. நீ எங்தகயேபாவத தேப்பித் தேவறி யேவனைக் 
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கப்பல்களுக்குப் பக்கமபாகப் தபபாய நின்று வதேபாடலக்கபாததே. 'யேபாடனைக்குட்டி' என்று உன் முதகில் மகர 
முத்திடர குத்தேச் வசபால்லிக் கப்பலில் தூக்கிப் தபபாட்டுக் வகபாண்டு தபபாயவிடைப் தபபாகிறைபார்கள" என்று 
சுடைச்சுடைச் தசந்தேடனைப் பதிலுக்குக் தகலி வசயத தேன்னுடடையே ஆத்திரத்டதேத் தீர்த்தக் வகபாண்டைபான் அந்தேக்
கபாவலன்.

இந்தேச் சமயேத்தில் பல்லக்கிலிருந்த இறைங்கியே குழல்வபாயவமபாழி தசந்தேடனைக் டகதேட்டிக் கூப்பிடைதவ, 
நபாரபாயேணன் தசந்தேன் அந்தேக் கபாவலதனைபாடு வம்பளப்படதே நிறுத்திக் வகபாண்டு விடரந்த நடைந்தேபான்.

"அம்மணி! வபாருங்கள, தநரமபாக்கி விட்டீர்கதள? நபான் அப்தபபாதிருந்த உங்களுக்கபாகத்தேபான் கபாத்தக் 
வகபாண்டிருக்கிதறைன். சிவிடகடயே இன்னும் விடரவபாகக் வகபாண்டு வரச் வசபால்லி ஆட்கடள விடரவு 
படுத்தி வந்திருக்கலபாம் நீங்கள" என்று குழல்வபாயவமபாழியின் அருகில் வசன்று தசந்தேன் அடைக்க 
ஒடுக்கமபாகக் கூறினைபான்.

"சுமப்பவர்களும் மனிதேர்களதேபாதனை? அவர்கடள அடித்தேபா தரத்தே முடியும்?... சரி! நீங்கள முன்னைபால் வந்த 
கப்பலுக்கு ஏற்பபாடு வசயத விட்டீர்களபா இல்டலயேபா?" என்று அவள தகட்டைபாள.

"ஓ! அந்தே ஏற்பபாவடைல்லபாம் வந்தேவுடைதனைதயே முடித்த விட்தடைன். அததேபா கப்பல் தேயேபாரபாக நிற்கிறைத. நபாம் 
புறைப்படை தவண்டியேததேபான்" என்றைபான் தசந்தேன்.

சிவிடகடயேயும் அடதேத் தூக்கிக் வகபாண்டு வந்தேவர்கடளயும் திருப்பி அனுப்பிவிட்டுக் கப்பல் நின்று 
வகபாண்டிருந்தே இடைத்டதே தநபாக்கி நடைந்தேபார்கள தசந்தேனும், குழல்வபாயவமபாழியும். சிறிதேபானைபாலும் உயேர்ந்தே 
வசதிகள நிடறைந்தே அழகபானை கப்பல் அத. தேபாங்கள தபபாகிறை கபாரியேத்தின் இரகசியேத்டதேக் கபாப்பபாற்றிக் 
வகபாளவதேற்கபாக அந்தேக் கப்படலத் தேனியேபாகத் தேங்களுக்வகன்று மட்டும் ஏற்பபாடு வசயதிருந்தேபான் 
தசந்தேன். குழல்வபாயவமபாழிடயேயும், அவடனையும் தேவிர மபாலுமியும், இரண்வடைபாரு கப்பல் ஊழியேர்களும் 
மட்டுதம அதில் இருந்தேனைர்.

கப்பல் புறைப்படுவதேற்கு முன் தசந்தேனும் குழல்வபாயவமபாழியும் கடரயில் நின்று சிறித தநரம் 
உடரயேபாடிக் வகபாண்டிருந்தேனைர். அப்தபபாத சிரிப்பு மலர்ந்தே முகத்ததேபாடு கவர்ச்சி நிடறைந்தே உடடையேணிந்த 
வகபாண்டிருந்தே ஓர் இடளஞன் அவர்களுக்கு அருகில் வந்தேபான். வபண்டமச் சபாயேல் வகபாண்டை அந்தே 
இடளஞனின் நீண்டை முகம் பபார்க்கிறை எவடரயும் ஒரு கணம் மயேக்கபாமல் தபபாகபாத. ஆடைவர் 
வபண்டமடயே அவபாவும் ததேபாற்றைம் அத. வபண்ணுக்கு இருக்க தவண்டியே ஒளிவு மடறைவு 
உட்வபபாருளுளள சிரிப்பும் இதேழ்களின் சிவப்பும் அந்தே வபாலிபனுக்கு இருப்படதேச் தசந்தேன் 
வியேப்தபபாடு பபார்த்தேபான்.

"ஐயேபா! இந்தேக் கப்பலில் உங்கதளபாடு பிரயேபாணம் வசயயே என்டனையும் அனுமதிப்பீர்களபா?"

'அடைதடை! குரல் கூடை இனிடம வசபாட்டுகிறைத. இந்தேப் பயேல் மட்டும் வபண் பிளடளயேபாகப் 
பிறைந்திருந்தேபால் உலகத்திலுளள அத்தேடனை அரசகுமபாரர்களும் இவடள யேபார் மணந்த வகபாளவவதேன்றை 
தபபாட்டியில் அடித்தக் வகபாண்டு கிடைப்பபார்கள' என்று மனைத்தக்குள எண்ணியேவனைபாய, "தேம்பி, இந்தேக் 
கப்பலில் தவறு யேபாடரயும் ஏற்றிக் வகபாளவதேற்கில்டல. நீ தபபாய தவறு கப்பல்கடளப் பபார்" என்று பதில் 
வசபான்னைபான் தசந்தேன். அந்தே இடளஞன் தசந்தேன் கூறியேடதேக் தகட்டுக் வகபாண்டை பின்னும் அங்கிருந்த 
தபபாகபாமல் நின்றைபான்.

"சதகபாதேரி! நீங்களபாவத மனைம் இரங்குங்கள. நபான் பயேந்தே சுபபாவம் உளளவன். உங்கடளப் தபபால் 
தடணதயேபாடு பயேணம் வசயதேபால் எனைக்கும் நல்லத" என்று குழல்வபாயவமபாழிக்கு அருகில் தபபாய நின்று 
வகபாண்டு வகஞ்சினைபான். வபண்டமயின் எழிலும் ஆண்டமயின் மிடுக்கும் ஒன்றுபட்டுத் ததேபான்றியே அந்தே
விடைடலப் பிளடளடயே நிமிர்ந்த நன்றைபாகப் பபார்த்தேபாள குழல்வபாயவமபாழி. அவள கண்கடளக் கூச 
டவத்தேனை அவன் பபார்த்தே பபார்டவயும், சிரித்தே சிரிப்பும். சினைத்ததேபாடு முகத்டதேச் சுளித்தப் பபார்டவடயேக் 
கடுடமயேபாக்கினைபாள குழல்வபாயவமபாழி. அதேன் பின்தப இடளஞன் சிரிப்படதே நிறுத்தினைபான்.

"தேம்பி! நீ பயேந்தே சுபபாவம் உளளவன் என்கிறைபாய! ஆனைபால் இடடையில் வபரிதேபாக உடறையிட்டை வபாள 
வதேபாங்குகிறைத. வபபாயயும் புரட்டும் தபசுவதேற்குக் வகபாஞ்சம் வயேதேபானை பின்னைர் கிளம்பியிருக்கலபாதம நீ! 
உன் முகத்டதேப் பபார்த்தேபால் பபால் வடிகிறைத. தபச்டசப் பபார்த்தேபால் சூத இருக்கிறைததே! மீடச கூடை இன்னும் 
அரும்பவில்டல. அதேற்குள இவதேல்லபாம் எங்தகயேப்பபா கற்றுக் வகபாண்டைபாய நீ?" என்று தசந்தேன் 
கடுடமயேபானை குரலில் இடரந்தேபான்.

"ஐதயேபா! தகபாபித்தக் வகபாளளபாதீர்கள. உங்கடளப் பபார்த்தேபால் நல்லவர் மபாதிரி வதேரிந்தேத. உதேவி 
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வசயவீர்கவளன்று நம்பிக் தகட்தடைன்."

"தபபா! தபபா! அவதேல்லபாம் முடியேபாத. இந்தேக் கப்பலில் இடைம் கிடடையேபாத."

"மனைத்தில் இடைமிருந்தேபால் கப்பலில் இடைம் இருக்கும். வகபாஞ்சம் தேயேவு வசயயுங்கள."

"தபசபாமல் தபபாகிறைபாயேபா? கப்பல் ஊழியேடனைக் கூப்பிட்டுப் பூடசக்கபாப்பு முதகில் தபபாடைச் 
வசபால்லட்டுமபா?"

தசந்தேனின் ஆத்திரத்டதேக் கண்டு அந்தே இடளஞன் கன்னைங் கனியேச் சிரித்தேபான். குழல்வபாயவமபாழி தேன் 
மனைத்டதே எவ்வளவுதேபான் அடைக்கிக் கட்டுப்படுத்திப் பபார்த்தேபாலும் அவள விழிகள அவடளயும் மீறி 
அந்தேச் சிரிப்டப ஆவதலபாடு ஓரக் கண்ணபால் கபாண விடரந்தேனை. வபபால்வலன்று பூத்த மடறையும் 
முல்டலப்பூ வரிடச தபபால் அப்படி ஓர் அழகியே சிரிப்பு அத. சிரித்தக் வகபாண்தடை அவர்கடளத் திரும்பித்
திரும்பிப் பபார்த்தேபடி அங்கிருந்த நகர்ந்தேபான் அந்தே இடளஞன். அவன் சிறித தேளளிச் வசன்றை பின்பு 
தசந்தேன், குழல்வபாயவமபாழிடயேப் பபார்த்த, "அம்மணி இந்தே மபாதிரி விடைடலப் பயேல்கடள நம்பதவ 
கூடைபாத. சிரிப்டபயும், தபச்டசயும், முகமலர்ச்சிடயேயுதம முதேலபாக டவத்தக் வகபாண்டு வஞ்சகம், 
ஏமபாற்று ஆகியே பண்டைங்கடள விற்படனை வசயயும் அறைவிடல வணிகர்கள இப்தபபாத உலகத்தில் 
அதிகமபாகிக் வகபாண்டிருக்கிறைபார்கள. கவனைமபாக இருக்க தவண்டும். புலிடயேயும் சிங்கத்டதேயும் பபார்த்தப் 
பயேந்த வகபாண்டிருந்தேத தபபாய இப்தபபாத மனிதேர்கடளப் பபார்த்ததே மனிதேர்கள பயேப்படை 
தவண்டியிருக்கிறைத. புலிக்கும், சிங்கத்தக்கும், வகட்டைவற்டறைத் திட்டைமிட்டுக் வகபாண்டு வசயவதேற்கு 
மனைம் என்றை ஒன்று இல்டல. மனிதேர்களுக்கு அத இருக்கிறைத" என்று வபரியே அறை நூலபாசிரியேடனைப் 
தபபால் தபசினைபான் தசந்தேன்.

"கீதழ நின்று வகபாண்டிருந்தேபால் மறுபடியும் அந்தே இடளஞன் வந்த ஏதேபாவத தகட்டுக் வகஞ்சுவபான். 
அல்லத வல்வழக்குப் தபசி வம்பு வசயவபான். வபாருங்கள! கப்பலில் தபபாய இருந்த வகபாண்டு 
தபசலபாம்" என்று தசந்தேடனைக் கூப்பிட்டுக் வகபாண்டு கப்பலுக்குள ஏறிச் வசன்றைபாள குழல்வபாயவமபாழி.

கப்பலுக்குள வசன்றை பின் அவர்கள தபச்சு, 'குமபார பபாண்டியேடனை எந்வதேந்தே தீவுகளில் ததேடுவத? 
எப்படிக் கண்டுபிடிப்பத?' என்பத பற்றி நிகழ்ந்தேத. சிறித நபாழிடகக்குப் பின் கப்பல் மபாலுமி வந்த, 
'புறைப்படைலபாமபா?' என்று தகட்டை தபபாத அவர்கள சம்மதேம் வதேரிவித்தேனைர். நங்கூரக் கயிற்டறை அவிழ்த்த 
விட்டைதம் கப்பல் வமல்ல நகர்ந்தேத. கப்பலுக்கும் கடரக்கும் நடுதவ கடைலின் பரப்பு அதிகமபாகி விரிந்த 
வகபாண்தடை வந்தேத.

"வபாருங்கள! கீழ்த்தேளத்தில் நீங்கள தேங்கிக் வகபாளவதேற்வகன்று ஓர் அடறைடயே எல்லபா வசதிகதளபாடும் 
தேனிதயே ஒழித்த டவக்கச் வசயதிருக்கிதறைன். அடதே உங்களுக்குக் கபாண்பிக்கிதறைன்" என்று 
குழல்வபாயவமபாழிடயேக் கீழ்த்தேளத்தக்கு அடழத்தச் வசன்றைபான் நபாரபாயேணன் தசந்தேன். எந்தேக் கப்பலிலும் 
இருக்க முடியேபாதே அளவு அலங்கரிக்கப்பட்டு அரசகுமபாரிக்கு ஒப்பபானை ஓர் இளம்வபண் தேங்குவதேற்குரியே 
சகல வசதிகளுடைனும் இருப்பதேபாகச் வசபால்லிக் வகபாண்தடை அந்தே அடறையின் கதேடவத் திறைந்தேபான் 
நபாரபாயேணன் தசந்தேன்.

கதேடவத் திறைந்தேதம் கலகலவவன்று சிரிப்வபபாலியுடைன் அந்தே அடறைக்குளளிருந்த வவளிவந்தே ஆடளப் 
பபார்த்தே தபபாத தசந்தேனும் குழல்வபாயவமபாழியும் தபயேடறைபட்டைவர்கடளப் தபபால் முகம் வவளிறிப் 
தபபாயத் திடகத்த நின்றைபார்கள. "நபானைபாகதவ இந்தேக் கப்பலில் இடைம் ததேடி எடுத்தக் வகபாண்டைதேற்கபாக 
என்டனை மன்னிக்க தவண்டும். நபான் என்னை வசயதவன்? தநர்வழி மூடியிருந்தேத. குறுக்கு வழிடயே நபாதனை 
திறைந்த வகபாண்தடைன்!" வபரியே கபாரியேத்டதேச் சபாதித்த விட்டைவன் தபபாலச் சிரித்தக் வகபாண்தடை கூறினைபான் 
அந்தே எழில் வபாலிபன்.

-----------
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2.16. தபசபாதேவர் தபசினைபார்

ஏததேபா வபரியே கபாரியேத்டதேச் வசபால்லப் தபபாகிறைவர் தபபால் தேன்டனைக் கூப்பிட்டைனுப்பித் தேன் 
உளளங்டகயில் கருதவல முளடளக் குத்தியே மகபாமண்டைதலசுவரரின் வசயேடலக் கண்டு வவளிதயே 
வபபாறுடமயேபாக இருப்பத தபபால் கபாட்டிக் வகபாண்டைபாலும் உளளுக்குதள அடைக்கமுடியேபாதே வவகுளி 
உண்டைபாயிற்று சீவல்லபமபாறைனுக்கு. அவன் மனைம் உணர்ச்சி வசப்பட்டுக் வகபாதித்தேத.

'தச! தச! வபபாம்டம வசயவதேற்கபாகக் களிமண்டணப் பிடசந்த டவத்தே குயேவன் தேன் நிடல தசபார்ந்த 
அததே களி மண்ணில் தேடலகுப்புறை வழுக்கி விழுவத தபபால் அறிவின் ஆற்றைலபால் எட்டுத் திக்கும் 
விட்வடைறிந்த ஆளவதேபாக எண்ணிக் வகபாண்டு டபத்தியேக்கபாரத்தேனைமபாக நடைந்த வகபாண்டு விடுகிறைபார்கள 
சிலர். அரியே வபரியே அறிவபாளியின் மனைமும் டககளும், சில சமயேங்களில் எளியே சிறியே கபாரியேங்கடள 
நிடனைத்தம் வசயேல்பட்டும் தேடுமபாறி விடுகின்றைனை. அறிவில்லபாதேவனிடைத்தில் இருக்க முடியேபாதே 
அவ்வளவு பலவீனைங்களும் அறிவுளளவனிடைத்தில் நிரம்பிக் கிடைக்கின்றைனை. ததேடனைக் குடிப்பதேற்குப் 
தபபானை ஈ ததேனுக்குளதள விழுந்த முழுகி விடுவத தபபால், நீர் அருந்தேப் தபபாய தேண்ணீரில் விழ தநர்வத 
தபபால் கபாமம், குதரபாதேம், வபபாறைபாடம, சுயேநலம் இடவவயேல்லபாம் கூடைபாவதேன்று வசபால்லிக் வகபாண்தடை 
இடவகடளத் தேவிர தவறு பண்டபதயே கடடைப்பிடிக்கபாதே அறிவபாளிகள எத்தேடனை தபர்கள 
இருக்கிறைபார்கள உலகில்? இந்தே உலகத்தில் சபாதேபாரண மனிதேன் கவடலயில்லபாமல் வயிற்றுக்குச் தசபாறும், 
உடைலுக்குத் தணியும் வபற்று ஊருக்குக் வகடுதேல் வசயயேபாதே சபாதேபாரண அறிவுடைன் நிம்மதியேபாக வபாழ 
தவண்டுமபானைபால் முதேல் கபாரியேமபாக அறைத்டதேயும் கருடணடயேயும் மறைந்த மனைம் மரத்தப் தபபானை 
அறிவபாளிகள அத்தேடனை தபடரயும் கழுவில் ஏற்றிக் வகபான்று விடை தவண்டும். உலகத்தக்கு அத்தேடனை 
வகடுதேல்கடளயும் நிடனைவுபடுத்திச் வசபால்லிக் வகபாடுப்பவர்கள இவர்கள.'

உளளங்டகயில் குமிழியிட்டு உருண்டு நின்றை ஒரு தளி இரத்தேத்டதேப் பபார்த்தக் வகபாண்தடை இவ்வளவு 
ஆதவசமபானை நினைவுகடளயும் நிடனைத்தப் பபார்த்தவிட்டைபான் சீவல்லபன். டகடயேப் தபபாலதவ அவன் 
முகமும் தகபாபத்தேபால் சிவப்தபறிவிட்டைத. தபசத் தடிக்கும் வபாதயேபாடும் தபசுவதேற்குப் பயேந்தே 
மனைத்ததேபாடும் மகபாமண்டைதலசுவரருக்கு முன்பு நின்று வகபாண்டிருந்தேபான் அவன். அம்புகள பபாயவத 
தபபால் ஊடுருவிப் பபார்க்கும் அவருடடையே இடணவிழிகள பபார்டவ அவடனைக் கட்டுப்படுத்தி 
நிறுத்தியிருந்தேத.

அடமதியேபாக அவன் முகத்டதேக் கூர்ந்த பபார்த்தக் வகபாண்தடை நின்றை மகபாமண்டைதலசுவரர் வமல்ல நடக 
புரிந்தேபார்.

"சீவல்லபபா! நீ நிடனைத்தேத சரிதேபான். வரம்புக்குட்படைபாதே அறிவின் கனைம் உளளவர்களபால் உலகத்தில் 
மற்றைவர்களுக்கு எப்தபபாததம தவதேடனைதேபான். உங்கடளப் தபபால் உடைல் வன்டமடயேயும், உடைல் 
உடழப்டபயும் நம்பி வபாழும் வீரர்கள வபாழ்க்டக தவகமபாக ஓடிக் வகபாண்டிருக்க தவண்டும் என்று 
மட்டும் ஆடசப்படுகிறீர்கள. என்டனைப் தபபால் மனைத்திண்டமயும், மனை உடழப்டபயும் நம்பி 
வபாழ்பவர்கள வபாழ்க்டக ஒவ்வவபாரு கணமும் நின்று நிதேபானித்தச் சிந்தேடனைதயேபாடு ததேங்கிப் தபபாயக் 
வகபாண்டிருக்க தவண்டுவமன்று நிடனைக்கிதறைபாம். அறிவுக்கும், ஆண்டமக்கும் அடவயிரண்டும் 
ததேபான்றியே நபாளிலிருந்த நடைந்த வரும் தபபாரபாட்டைம் தேபான் இத."

அவருடடையே வசபாற்கடளக் தகட்டைதம் சீவல்லபமபாறைன் திடுக்கிட்டைபான். 'ஏ! அப்பபா! இவருடடையே 
இவருடடையே கண்களுக்கு முன்னைபால் நிற்கிறைவன் மனைத்தில் கூடை ஒன்றும் நிடனைக்க முடியேபாத 
தபபாலிருக்கிறைததே! என் எண்ணங்கடள எனைத முகத்திலிருந்ததே எப்படித் வதேரிந்த வகபாண்டைபார் இவர்?' 
என்று மடலத்தேபான் அவன்.

சிரித்தக் வகபாண்தடை வமதவபாக நடைந்த அவன் அருதக வந்த சுதேந்திரமபானை உரிடமதயேபாடு அவடனை 
முதகில் தேட்டிக் வகபாடுத்தேபார் அவர்.

"வமயக் கபாவற்படடைத் தேடலவதனை! நீ கவடலப்படைபாததே. என்னுடடையே அறிவின் கனைம் உனைக்கு 
எந்தேவிதேமபானை வகடுதேடலயும் எப்தபபாதம் உண்டு பண்ணபாத. அடதே எண்ணி நீ அஞ்ச தவண்டியேததே 
இல்டல. 'ஆயிரம் தவல்களபாலும், வபாளகளபாலும் நபாம் சபாதிக்க முடியேபாதே கபாரியேத்டதே ஒரு வசபால்லபால், ஓர் 
எழுத்தேபால் அறிவபாளி சபாதித்த விடுகிறைபாதனை' என்றை வபபாறைபாடம படடை வீரனுக்கு ஏற்படுமபானைபால் 
அதேன்பின் உலகில் அரசர்கள இருக்கமபாட்டைபார்கள. அடமச்சர்கள இருக்க மபாட்டைபார்கள. என்டனைப் தபபால்
மகபாமண்டைதலசுவரர்கள இருக்க மபாட்டைபார்கள. தேளபதி வல்லபாளததேவடனையும், உன்டனையும் தபபால் 
ஆளகட்டுளள படடைத்தேடலவர்கள மக்கடளயும், அறிவபாளிகடளயும் அடைக்கி ஒடுக்கிவிட்டுத் 
தேங்கடளத் தேபாங்கதள அரசர்களபாக்கிக் வகபாண்டு விடுவபார்கள. எதிர்கபாலத்தில் பல நூறு 
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தேடலமுடறைகளுக்குப் பின் இப்படிப்பட்டை படடைவீரர் ஆட்சி உலவகங்கும் ஏற்பட்டைபாலும் ஏற்படும். 
ஆனைபால், இந்தேத் தேடலமுடறையில் மகபாரபாணி வபானைவன்மபாததேவியும், என் தபபான்தறைபாரும் உயிதரபாடு 
இருக்கிறைவடர இந்தே நிடல வரதவண்டைபாம். வரக்கூடைபாத. வரவிடைவும் மபாட்தடைன்." இந்தேச் வசபாற்கடளக் 
கூறும் தபபாத மகபாமண்டைதலசுவரருடடையே முகத்டதேப் பபார்க்க தவண்டுதம? என்னை ஒளி! என்னை 
அழுத்தேம்! எவ்வளவு உறுதி!

ஏனைடைபா இந்தே மனிதேரிடைம் அகப்பட்டுக் வகபாண்தடைபாவமன்று எண்ணி வவலவவலத்த நடுங்கிப் 
தபபானைபான் வமயக்கபாவற் படடைத்தேடலவன். மகபாமண்டைதலசுவரருடடையே மனைத்தில் ஒரு விஷயேம் டதேத்த 
அடதேப்பற்றி அவர் தபசத் வதேபாடைங்கி விட்டைபாவரன்றைபால் பின்பு அடதே எதிர்த்தப் தபசி வபாதேபாடுவதேற்கு 
இன்வனைபாரு மகபாமண்டைதலசுவரர் பிறைந்த வந்தேபால் தேபான் உண்டு.

'வசபால்லுக வசபால்டலப் பிறிததேபார்வசபால் அச்வசபால்டல
வவல்லும்வசபால் இன்டம அறிந்த.'

என்று வசபால்வன்டமடயேப் பற்றிக் கூறியேத அவருக்தக வபபாருந்தம். இடடையேபாற்றுமங்கலம் நம்பி 
கூறுகிறை ஒரு வபார்த்டதேடயே வவற்றி வகபாளளும் மற்தறைபார் வபார்த்டதேடயே மற்வறைபாரு மனிதேர் 
கண்டுபிடித்தப் தபசுவதேற்கும் இல்டல. தேம் வசபால்டல வவல்லும் மற்வறைபாரு வசபால்டல அவதர 
கண்டுபிடித்தச் வசபான்னைபால் தேபான் உண்டு. நிடனைப்பில், தபச்சில், வசயேலில் அப்படி ஓர் ஈடு இடணயேற்றை 
சபாமர்த்தியேம் அடமவத மிகவும் அபூர்வம்.

முதேல் முதேலபாகக் கடைடலப் பபார்க்கும் சிறுபிளடளயின் பிரமிப்தபபாடு மகபாமண்டைதலசுவரரின் 
முகத்டதேப் பபார்த்தக் வகபாண்டு தபசபாமல் நின்று வகபாண்டிருந்தேபான் அவன்.

"சீவல்லபபா! நீ பச்டசக் குழந்டதேயில்டல. உன்டனைக் கூப்பிட்டு உன் டகயில் ஒரு முளடளக் குத்தி அடதே 
இன்வனைபாரு முளளபால் எடுத்தக் கபாட்டி இவ்வளவு வசயதே பின்புதேபான் உனைக்கு உண்டமடயே விளக்க 
தவண்டுவமன்றை அவசியேம் இல்டல. வபாயேபாற் வசபால்லி விளக்கியிருந்தேபாதல உனைக்குப் புரிந்திருக்கும். 
ஆனைபால் நபான் ஏன் அப்படிச் வசயததேன் வதேரியுமபா? ஒரு கருத்டதே மனைத்தில் பதிக்க தவண்டுமபானைபால் 
அந்தேக் கருத்தின் நிடனைவு பசுடமயேபாக இருக்கும்படி எடதேயேபாவத வசயததேபான் ஆக தவண்டியிருக்கிறைத. 
குழந்டதேத்தேனைமபானை கபாரியேங்களபானைபாலும் அவற்டறைச் வசயததேபான் சில வமயகடளப் புரியேடவக்க 
முடிகிறைத. இந்தே மபாதிரிக் குழந்டதேத்தேனைம் இருப்பதேபால் தேபாதனை சத்தியேத்டதேயும் தேருமத்டதேயும் 
கபாப்பபாற்றுவதேற்கபாகச் சில அறிவபாளிகள கடதேயும், கவிடதேயும் எழுதிக் வகபாண்டிருக்க 
தவண்டியிருக்கிறைத? உன் டகயில் முள குத்தி விட்டைதேபாக நீ என் தமல் வருத்தேப்பட்டுக் வகபாளளபாததே. வபா,
தபபாகலபாம். நபான் கூறியேபடி நீ தேயேபார் வசயதிருக்கும் வீரர்கள ஐம்பத தபர்கடளயும் தபபாயக் கபாண்தபபாம். 
அவர்கள கபாவற்படடை மபாளிடகயில் தேபாதனை தேங்கியிருக்கிறைபார்கள?" என்று அவடனை உடைன் அடழத்தக் 
வகபாண்டு அரண்மடனைக் கபாவற்படடை மபாளிடகக்கு விடரந்தேபார் மகபாமண்டைதலசுவரர்.

"சீவல்லபபா! வடைக்கு எல்டலயில் கரவந்தேபுரம், வகபாற்டகப் பகுதிகளில் நம் படகவர்கள உண்டைபாக்கும் 
கலவரங்கடளயும், குழப்பங்கடளயும் பற்றி நீ தகளவிப்பட்டிருப்பபாய. நபாம் அவர்கடள எண்ணிப் 
பயேமும், பதேற்றைமும் அடடைவதேற்கபாக உடைனைடியேபாகப் படடைவயேடுப்பு நடைக்க இருப்பத தபபால் ஒரு 
மிரட்டைடலச் வசயத வகபாண்டிருக்கிறைபார்கள அவர்கள. கன்னைம் டவத்தத் திருடைப் தபபாகிறை திருடைன் 
தேந்திரசபாலியேபாக இருந்தேபால் கன்னைத் தவபாரத்தக்குள முதேலில் தேன் தேடலடயே நீட்டைமபாட்டைபான். உளதள 
வசபாத்தக்கு உரியேவர் விழித்தக் வகபாண்டிருக்கிறைபாரபா இல்டலயேபா என்று தசபாதிப்பதேற்கபாக ஒரு குச்சியில் 
படழயே மண் சட்டிடயே மபாட்டித் தவபாரத்தின் வழிதயே நீட்டுவபான். ஆள விழித்திருந்தேபால் அவன் நீட்டியே 
சட்டிடயேத் திருடைனின் தேடலயேபாக எண்ணி உளளிருப்பவர் ஓங்கிப் புடடைப்பபார். சட்டி உடடைகிறை சத்தேம் 
தகட்டுத் திருடைன் ஓடித் தேப்பித்தக் வகபாளளுவபான். இத தபபான்றை தவடலடயேத்தேபான் வடைதிடச அரசர்கள 
இப்தபபாத நம்மிடைத்தில் வசயத வகபாண்டிருக்கிறைபார்கள. நபாம் ஒன்றுதம அறியேபாமல் தூங்கிக் 
வகபாண்டிருக்கிதறைபாவமன்பத அவர்கள நிடனைப்பு. டவரத்டதே டவரத்தேபால் அறுக்கப் தபபாகிதறைன். 
முளடள முளளபால் எடுக்கப் தபபாகிதறைன். சூழ்ச்சிடயேச் சூழ்ச்சியேபால் வவல்லப் தபபாகிதறைன். அவர்கள 
கற்றுக் வகபாடுத்தே பபாடைத்டதே அவர்களுக்தக திரும்பக் கற்பிக்கப் தபபாகிதறைன். சிந்திக்கவும், சூழ்ச்சி 
வசயயேவும், திட்டைமிடைவும் அறிவுளளவர்கள வதேன்பபாண்டி நபாட்டில் கிடடையேபாவதேன்று தீர்மபானித்த 
விட்டைபார்கள தபபாலிருக்கிறைத. தசபாழ நபாட்டில் தசபாறு இருக்கிறைத. தசர நபாட்டில் யேபாடனைகள 
இருக்கின்றைனை. பபாண்டி நபாட்டில் தேமிழ் அறிஞர்கள இருக்கிறைபார்கள என்படதே அவர்கள 
மறைந்தவிட்டைபார்கள. இந்தே நபாவலந் தீவிதலதயே சிறிந்தே அறிவபாளிகள வதேபாண்டடை நபாட்டிலும், 
வதேன்பபாண்டி நபாட்டிலும் இருக்கிறைபார்கள. வதேபாண்டடை நபாட்டு அறிவபாளிகள எடதேயும் மன்னித்தவிடும் 
இயேல்புளள சபான்தறைபார்கள. ஆனைபால், பபாண்டி நபாட்டைபான் பபாதேகத்டதே மன்னிக்க மபாட்டைபான். வதேன் திடச 
எல்லபாத் தீடமகடளயும் அழித்வதேபாழிக்கும் கபாலனுக்குச் வசபாந்தேவமன்பபார்கள. அததே வதேன் 
திடசயில்தேபான் இப்தபபாத நபாமும் இருக்கிதறைபாம்." - கபாரியேங்கடளக் கண் பபார்டவயிதலதயே சபாதித்தக் 
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வகபாண்டு தபபாகிறை மகபாமண்டைதலசுவரர் அன்று வமயக்கபாவற் படடைத் தேடலவனிடைம் சற்று 
அதிகமபாகதவ தபசினைபார்.

நபாட்டின் உயிர் நபாடியேபானை படடைகடள ஆளும் வபபாறுப்புளளவர்கள தேம் தமற் சந்ததேகப்படும்படியேபாகத் 
தேபான் வதேபாடைர்ந்த நடைந்த வகபாண்டிருப்பதேபாக மகபாமண்டைதலசுவரருக்கு ஒரு பயேம் உண்டைபாகி 
விட்டிருந்தேத. தேளபதி வல்லபாளததேவன் மனைத்தில் தேம்டமப் பற்றி அவ்வளவபாக நல்ல எண்ணம் 
இல்டலவயேன்று அவதர அறிந்திருந்தேபார். ஆபத்ததேவிகள படடைத்தேடலவன் மகர 
வநடுங்குடழக்கபாதேனுக்கும் அவர் தமல் ஓரளவு படக இருந்தேத. சீவல்லபமபாறைடனையும் அப்படிப் 
படகத்தக் வகபாண்டைபால் இந்தே மூவருதம தேமக்கு எதிரபாக ஒன்று கூடி மபாறுபடுவபார்கதளபா என்றை உளபயேம் 
அவருக்கு ஏற்பட்டைத. வதேபாடைக்கத்தில் சீவல்லபனும் அதேற்தகற்றைபாற் தபபால் நடைந்த வகபாளளதவ அவனும்
ஆகபாதேவனைபாகி விடுவபாதனைபா என்றை அச்சம் அந்தேக் கணதம சூழ்ந்த வகபாண்டைத அவடர.

அந்தேக் கணத்திலிருந்ததே அவடனைத் தேட்டிக் வகபாடுத்த அவதனைபாடு அதிகமபாகப் தபசத் 
வதேபாடைங்கிவிட்டைபார் அவர். தணிவு வந்தவிட்டைபால் அறிவுளளவனுக்கு ஆயிரம் யேபாடனைப் பலம் 
ஏற்படுகிறைத. பயேம் வந்தவிட்டைபால் அவடனை விடைக் தகபாடழ உலகத்தில் தவறு எவனும் 
இருக்கமுடியேபாத. மகபாமண்டைதலசுவரர் அன்று நடைந்த வகபாண்டை விதேம் இந்தே உண்டமக்குப் 
வபபாருத்தேமபாக இருந்தேத.

சீவல்லபமபாறைதனைபா உண்டமயில் அவருடடையே கண் பபார்டவக்தக பயேந்த நடுங்கிக் வகபாண்டிருந்தேபான். 
தேளபதி, ஆபத்ததேவிகள தேடலவன், எல்தலபாருக்குதம அவர் தமல் பிணக்கு இருந்தேபாலும் அந்தேப் 
தபரறிவுக்கு முன்னைபால் தேடலவணங்கி விடுகிறை நடுக்கம் நிச்சயேமபாக உண்டு. ஆனைபால் அப்படியிருந்தம் 
அவர் அவர்கடள எண்ணிப் பயேந்த வகபாண்டு தேபான் இருந்தேபார். யேபாடனைக்குத் தேன் பலம் வதேரியேபாதேல்லவபா? 
சங்க கபாலத்தில் கிளளி வளவன் என்வறைபாரு அரசன் இருந்தேபான். அவனுடடையே கண்பபார்டவக்கு 
நிடனைத்தேடதேச் வசயத முடிக்கும் ஆற்றைல் இருந்தேடதே,

"நீ உடைன்று தநபாக்கும்வபாய எரிதேவழ
      நீ நயேந்த தநபாக்குவபாய வபபான்பூப்ப
வசஞ்ஞபாயிற்று நிலவு தவண்டினும்
      வவண்திங்களுள வவயில் தவண்டினும்
தவண்டியேத விடளக்கும் ஆற்றைடல"

என்று ஆவூர் மூலங்கிழபார் என்னும் புலவர் மிடகயேபாகப் புகழ்ந்த பபாடியிருந்தேபார். அப்படிப்பட்டை 
தவண்டியேத விடளவிக்கும் ஆற்றைல் நம் கண்களுக்கு இருந்தம் மனைத்தின் ஒரு மூடலயில் தவண்டைபாதே 
வீண் பயேத்டதே எண்ணிப் பயேப்படும் அறிவுளளவனுக்தக வசபாந்தேமபானை தேபாழ்வு மனைப்பபான்டமயும் 
வவளிக்குத் வதேரியேபாமல் மகபாமண்டைதலசுவரரிடைம் ஒளிந்த வகபாண்டிருந்தேத.

தபசிக் வகபாண்தடை வசன்று அவரும் சீவல்லபமபாறைனும் அரண்மடனைக் கபாவற்படடை மபாளிடகக்குள 
நுடழந்தேனைர். மபாளிடக முன்றிலில் சீவல்லபன் ததேர்ந்வதேடுத்த நிறுத்திவிட்டு வந்திருந்தே வீரர்கள 
ஐம்பதின்மரும் அணிவகுத்த நின்று வகபாண்டிருந்தேனைர்.

"இததேபா இவர்கள தேபான், தேபாங்கள கூறியே வசயேலுக்கபாகத் ததேர்ந்வதேடுத்த நிறுத்தேப்பட்டிருப்பவர்கள" - 
சீவல்லபன் அவர்கடளச் சுட்டிக் கபாட்டினைபான். மகபாமண்டைதலசுவரர் அந்தே வீரர்களுக்கு முன்னைபால் ஒரு 
வசபாற்வபபாழிதவ வசயத விட்டைபார்.

"அன்பபார்ந்தே வமயக்கபாவற் படடை வீரர்கதள! நீங்கள சூழ்ச்சியும், சபாதரியேமும் மிக்க வபரியே கபாரியேத்டதேச் 
வசயயேப் வபறுவதேற்கபாக அனுப்பப்படுகிறீர்கள. உயிரின் தமலும் உடைலின் தமலும் பற்றுளளவரபாக 
இருந்தேபாலும் தணிதவபாடு வசல்லுங்கள. முன்பு பபாண்டி நபாடைபாக இருந்த இப்தபபாத 
வடைதிடசயேரசர்களினைபால் டகப்பற்றி ஆளப்படும் பகுதிகளிலும், தகபானைபாட்டுக் வகபாடும்பபாளூரிலும் 
அடதேச் சுற்றியுளள இடைங்களிலும் கூட்டைமபாகதவபா, தேனித் தேனியேபாகதவபா வசன்று மடறைந்திருந்த 
உங்களபால் இயேன்றை குழப்பங்கடளயும் கலவரங்கடளயும் வசயயுங்கள. நபாம் அவர்கள தமல் 
படடைவயேடுக்கப் தபபாவதேபாகவும், பிறைகு ஈழத்திலிருந்தம், தசர நபாட்டிலிருந்தம், நமக்குப் வபரும் 
படடையுதேவி கிடடைக்கப் தபபாவதேபாகவும் வசயதிகடளப் பரப்பி அவர்கடள நம்படவயுங்கள. நீங்கள 
ஒருவர் கூடை முடிந்தேவடர, எதிரிகள டகயில் அகப்பட்டுக் வகபாண்டு விடைபாமல், இந்தே தவடலகடளச் 
வசயயே தவண்டும். தேப்பித் தேவறி யேபாரபாவத அகப்பட்டுக் வகபாண்டைபால் சடதேடயேத் தண்டு 
தண்டைபாக்கினைபாலும் உண்டமகடளச் வசபால்லி நபாட்டடைக் கபாட்டிக் வகபாடுக்கும் ததரபாகத்டதேச் வசயயேக் 
கூடைபாத. நம் நபாட்டு வடைக்கு எல்டலயில் வகபாற்டகயிலும், கரவந்தேபுரத்திலும், அவர்கள வசயகின்றை 
குழப்பங்கடளப் தபபால் நீங்கள அங்தக தபபாயச் வசயயே தவண்டும். அவ்வப்தபபாத அங்தக உங்களுக்குக் 
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கிடடைக்கும் உளவுச் வசயதிகடள இங்தக எனைக்குத் வதேரியுமபாறு அனுப்ப தவண்டும். இந்தேக் 
கபாரியேங்கடளவயேல்லபாம் நன்றைபாகச் வசயத உயிர் தேப்புவதேற்கு உங்களுக்கு என்வனைன்னை திறைடமகள 
தவண்டுவமன்று வதேரியுமபா? முதேலபாவதேபாகப் வபபாயகடள உண்டமகள தபபால் வசபால்லத் வதேரிந்திருக்க 
தவண்டும். சமயேத்தக்கு ஏற்றைபாற் தபபால் தவடைமிட்டு நடிப்பதேற்குத் வதேரிந்திருக்க தவண்டும். மிக 
முக்கியேமபானை மூன்றைபாவத திறைடம, உயிர், உடைல், வபபாருள எடதேயும் எந்தே விநபாடியும் இழக்கத் 
தேயேபாரபாகயிருக்க தவண்டும். அவ்வளவு தேபான்! இறுதியேபாக உங்களுக்கு நபான் கூறும் எச்சரிக்டக ஒன்று 
உண்டு. இங்கிருந்த இந்தேக் கபாரியேத்டதேச் வசயவதேற்கபாக இன்று நீங்கள புறைப்பட்டுச் வசல்வத 
கூடியேவடரயில் பரம இரகசியேமபாகதவ இருக்க தவண்டும்... நீங்கள எல்தலபாரும் புறைப்பட்டுச் 
வசல்வதேற்கு முன் கடடைசியேபாக மிக தவடிக்டகயேபானை முடறையில் உங்கள திறைடமடயேப் பரீட்டச வசயத 
பபார்க்கப் தபபாகிதறைன்" என்று வசபால்லிவிட்டுக் குறும்பபாகச் சிரித்தேபார்.

"அந்தேச் தசபாதேடனை யேபாததேபா?" சீவல்லபமபாறைன் விநயேமபாகக் தகட்டைபான்.

"உங்களில் யேபாருக்கு அதிகப் வபபாய கூறும் திறைடம இருக்கிறைவதேன்று பரீட்டச வசயயேப் தபபாகிதறைன்."

அவருடடையே இந்தேச் வசபாற்கடளக் தகட்டு எல்தலபாரும் சிரிப்டப அடைக்க முடியேபாமல் சிரித்த விட்டைனைர்.

"சுவபாமி! வமயக்கபாவற் படடை வீரர்களிடைம் வபபாய வசபால்லும் திறைடமடயே எதிர்பபார்த்தேபால் தேங்களுக்கு 
வபருத்தே ஏமபாற்றைம் தேபான் கிட்டும்!"

"பரவபாயில்டல, சீவல்லபபா! உலகத்தில் வபபாய வசபால்லத் வதேரியேபாதே ஆட்கதள கிடடையேபாத. நன்றைபாகப் 
வபபாய கூறைத் வதேரிந்தே கூட்டைத்தில் இருந்த தேபான் கவிகள, கதேபாசிரியேர்கள, வபபௌரபாணிகர்கவளல்லபாம் 
உருவபாகிறைபார்கள. எங்தக, பபார்க்கலபாம்? முதேலில் உன் திறைடமடயேக் கபாண்கிதறைன். அழகபாக ஒரு வபபாய 
வசபால்."

சீவல்லபன் நபாணித் தேடல குனிந்தேபான். அவனைபால் முடியேவில்டல.

"நீ ததேபாற்றைபாய" என்று வசபால்லிவிட்டு அடுத்தே வீரடனைக் தகட்டைபார் அவர். அவன் ஒன்றும் புரிந்த வகபாளள 
முடியேபாமல் ஏததேபா உளறினைபான்.

"தச! சுகமில்டலதயே? உங்களில் ஒருவருக்குக் கூடை அழகபாகப் வபபாய வசபால்லத் வதேரியேவில்டலதயே?" 
என்று உதேட்டடைப் பிதக்கினைபார் மகபாமண்டைதலசுவரர். அப்தபபாத அந்தே வீரர்களில் தகபாமபாளி தபபான்றை 
முக அடமப்பும் தகபாணியே வபாயும் நீளமபானை மூக்குமுளள ஒரு வீரன் முன் வந்தேபான்.

"நபான் வசபால்லுகிதறைன் ஒரு வபபாய!"

"எங்தக வசபால் பபார்க்கலபாம்!"

அவன் சிரித்த விடைபாமல் வசபான்னைபான்: "என்டனைப் வபற்றை அப்பபாவுக்கும் அம்மபாவுக்கு கல்யேபாணமபாகும் 
தபபாத நபான் சிறு டபயேனைபாயிருந்ததேன். அப்பபா அம்மபாவுக்குத் தேபாலி கட்டுகிறை தபபாத நபான் அம்மபாவின் 
மடியில் ஏறி உட்கபார்ந்த வகபாண்டு பக்கத்தில் டவத்திருந்தே உலக்டகயின் வகபாழுந்டதே கிளளிப் 
தபபாட்டுக் வகபாண்டிருந்ததேன். அப்தபபாத ஊர்வலத்தக்குக் வகபாம்புளள குதிடர ஒன்றைபாவத 
கிடடைக்கவில்டலதயே என்று எல்தலபாரும் வருத்தேப்பட்டுக் வகபாண்டிருந்தேபார்கள. நபான் உடைதனை ஓடிப் 
தபபாயத் வதேருக்தகபாடியிலிருந்தே மலடியின் எட்டைபாவத மகனிடைம் வசபால்லிக் வகபாம்புளள குதிடரக்கு 
ஏற்பபாடு வசயததேன்..."

"அபபாரம்! அற்புதேம்! இன்னும் பல நூற்றைபாண்டுகள கழித்த இததே திறைடமதயேபாடு இந்தே தேமிழ்நபாட்டில் நீ 
பிறைந்தேபால் அந்தேக் கபாலத்தக்தக நீதேபான் மகபாகவியேபாக இலங்குவபாய. என்னை அருடமயேபானை வபபாய!" - 
மகபாமண்டைதலசுவரர் கூறினைபார். அவரும் மற்றைவர்களும் வநடுதநரம் அடைக்க முடியேபாமல் வயிறு குலுங்கச் 
சிரித்தேபார்கள. சிரிப்பு முடிந்தேதம் மகபாமண்டைதலசுவரரின் கண் பபார்டவ சீவல்லபமபாறைனுக்குக் 
கட்டைடளயிட்டைத. அவன் அந்தே வீரர்கடள அவர்களிடைம் ஒப்படடைத்தே கபாரியேத்டதேச் வசயயேப் 
புறைப்படுமபாறு ஆடணயிட்டைபான்.
----------
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2.17. கபாந்தேளூர் மணியேம்பலம்

ஓர் ஏடழத் தேபாயின் கண்ணீடரத் தடடைத்தே மகிழ்ச்சிதயேபாடு சுசீந்திரம் தேபாணுமபாலயே விண்ணகரத்திலிருந்த 
வவளிதயேறியே மகபாரபாணி வபானைவன்மபாததேவி தநதர அரண்மடனைக்குத்தேபான் திரும்பிச் வசல்வபாவரன்று 
புவனை தமபாகினி எண்ணினைபாள.

இருவரும் சிவிடகயில் ஏறி அமர்ந்த வகபாண்டைதம், "தநதர கபாந்தேளூர் மணியேம்பலத்தக்குப் தபபாக 
தவண்டும். தவகமபாகச் வசல்லுங்கள" என்று சிவிடக தூக்குதவபாருக்குக் கட்டைடள பிறைந்தே தபபாததேபான் 
புவனை தமபாகினிக்கு மகபாரபாணியின் தநபாக்கம் புரிந்தேத. ஏததேபா ஒரு கபாரணம் பற்றி மகபாரபாணிக்கு 
அரண்மடனையில் அடடைபட்டுக் கிடைப்பதில் வவறுப்பு ஏற்பட்டு விட்டைவதேன்படதே வண்ணமகள 
நிடனைத்த உணர முடிந்தேத.

எவ்வளவுதேபான் தன்பம் நிடறைந்தே சூழ்நிடலயேபாக இருந்தேபாலும் மகபாரபாணியின் முகத்தில் ஏக்கத்டதேக் 
கபாட்டிலும் சபாந்தே குணத்டதே வவளிக்கபாட்டும் சபால்பு மிக்க மலர்ச்சி ஒன்று பதிந்திருக்கும். ஆனைபால் இன்று
சுசீந்திரம் தகபாவிலில் அந்தேத் தேபாடயேச் சந்தித்தவிட்டு வந்தே பின் வதேயவத்தின் திருவடிகளில் 
அர்ச்சிப்பதேற்கு மலர்ந்தே வபரியே வசந்தேபாமடரப் பூடவப் தபபான்றை மகபாரபாணியின் முக மண்டைலத்தில் 
எடதேதயேபா மீண்டும் மீண்டும் எண்ணி மனைத்தக்குளதளதயே நிடனைவுகளின் சூட்டினைபால் வவந்த புழுங்கித்
தேவிக்கும் தசபாகச் சபாடயே தகபாடிட்டிருந்தேத. அந்தே முகத்தக்கு எதிதர அமர்ந்த வகபாண்டு அந்தே 
முகத்டதேதயே பபார்ப்பதேற்கு தவதேடனையேபாக இருந்தேத வண்ணமகளுக்கு. தேன் மனை தவதேடனைகடளத் 
வதேரிந்த வகபாண்டு தேனைக்கு தவண்டியேவர்கள தேன்டனை எண்ணி வருந்தேக் கூடைபாததே என்கிறை அளவுக்குக் 
கூச்சம் நிடறைந்தே வமல்லியே மனைம் மகபாரபாணியுடடையேத.

அந்தே முகத்டதேத் வதேபாடைர்ந்த பபார்த்தக் வகபாண்டிருப்பதேற்கு அஞ்சித் தேன் பபார்டவடயேப் பல்லக்கின் 
வவளிப்பக்கத்திற்கு மபாற்றிக் வகபாண்டைபாள புவனை தமபாகினி. பல்லக்கு விடரந்த வகபாண்டிருந்தேத.

வபருமூச்தசபாடு வமல்ல விம்மி அழுவத தபபான்றை ஒலிடயேக் தகட்டுத் திடகத்தத் திரும்பினைபாள 
வண்ணமகள. அவள கண்களுக்கு எதிதர சிவிடகயில் வீற்றிருந்தே மகபாரபாணி ஓடசப்படைபாமல் வமல்ல 
அழுத வகபாண்டிருந்தேபார். அந்தேத் தேபாமடரப் பூ முகத்தில் கண்ணீர்த் தளிகடளக் கண்டை தபபாத புவனை 
தமபாகினி திடுக்கிட்டைபாள. அவளுக்குத் தயேரங் கலந்தே ஒருவடகப் பயேத்தினைபால் வமய சிலிர்த்தேத. 
'மகபாரபாணியிடைம் என்னை தபசுவத? - ஏன் அழுகிறீர்கள? என்று எப்படிக் கூசபாமல் தகட்பத?' ஒன்றும் 
புரியேபாமல் திடகத்தக் கலங்கும் மனைநிடலதயேபாடு மகபாரபாணிடயேதயே பபார்த்தக் வகபாண்டிருந்தேபாள அந்தே 
எளியே வண்ணமகள.

"புவனை தமபாகினி! என் அழுடகயின் கபாரணம் புரியேபாமல் தேபாதனை நீ இப்படி என்டனைப் பபார்க்கிறைபாய! 
தகட்டைபால் நபான் 'வருந்ததவன்' என்று தேயேங்குகிறைபாய இல்டலயேபா?"

சபாம்படல ஊதிக் கனியே டவத்தே மங்கலபானை வநருப்பின் ஒளி தபபால் அழுடகயின் நடுதவ ஒரு 
புன்னைடகதயேபாடு தகட்டைபார் மகபாரபாணி.

"தேபாதயே! தேங்கள முகத்டதேயும், கண்ணீடரயும் பபார்க்கும் தபபாத, எனைக்குப் வபரிதம் தவதேடனையேபாயிருந்தேத.
அததே சமயேத்தில் தேங்கடளக் தகட்பதேற்கும் பயேமபாக இருக்கிறைத."

"பயேம் என்னை வந்தேத? உனைக்குத் ததேபான்றியே எண்ணத்டதே நீ தகட்க தவண்டியேததேபாதனை?"

"திருவட்டைபாற்றுச் தசபாழியேப் வபண்ணின் தேபாயடமத் தன்பத்டதே எண்ணி உங்கள மனைம் 
கலங்குகிறைவதேன்று நபான் அனுமபானிக்கிதறைன். நீங்கள தேபான் அந்தேப் வபண்ணின் தன்பத்டதேப் 
தபபாக்குவதேற்கு ஏற்பபாடு வசயத விட்டீர்கதள! இனியும் ஏன் கலங்க தவண்டும்?"

"கலக்கமல்ல வபண்தண, இத! உலகத்தின் கசப்பு நிடறைந்தே உண்டமகடளத் வதேரிந்த வகபாளளும் 
வபபாழுவதேல்லபாம் எனைக்கு அழுடக வருகிறைத. எனைக்கு அழுடக வரும் தபபாவதேல்லபாம் உண்டமகடள 
அடடைகிறை தேகுதியும் வருகிறைத. புவனை தமபாகினி! இந்தே மபாதிரித் தேத்தவங்கவளல்லபாம் உனைக்குப் புரியேபாத.
என்றைபாலும் வசபால்லுகிதறைன். வமயடயேத் வதேரிந்த வகபாளவதேற்கு நூல்கடளப் படித்தேலும் 
அறிவுடரகடளக் தகட்டைலுதம தபபாதமபானை கருவிகவளன்று பல தபர்கள தேவறைபாக நிடனைத்தக் 
வகபாண்டிருக்கிறைபார்கள. உண்டமகடளத் வதேரிந்த வகபாளள தவண்டுமபானைபால் உலகத்தத் 
தன்பங்கடளவயேல்லபாம் உணர்ந்தணர்ந்த உருகி அழுகின்றை மனைம் தவண்டும். உளளம் உருகி அழுதேபால் 
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உண்டம விளங்கும். வநஞ்சம் கலங்கிக் குமுறினைபால் நியேபாயேம் பிறைக்கும். பிறைவி என்றை பிணி வபாசடனை 
வதேபாடலக்கும் மணிவபாசகர் ஒதர வபாக்கியேத்தில் இடதே, "அழுதேபால் உன்டனைப் வபறைலபாதம" என்று 
விளக்குகிறைபார். இப்தபபாத சில சமயேங்களில் இடறைவடனைப் வபறுவதேற்கு அழுவடதே விடை நம்டமப் 
புரிந்த வகபாளவதேற்தக நபாம் அழுதேபாக தவண்டும். நபான் அழுகின்றை அழுடக உண்டமடயே அறிந்தம், 
அறியே முயேன்றும் அழுவததே தேவிர தவவறைன்று நீ வருந்தே தவண்டைபாம்."

மகபாரபாணியின் இந்தேச் வசபாற்கடளக் தகட்டைதம் புவனை தமபாகினிக்கு ஒரு சிலிர்ப்பு உடைல் முழுவதம் 
பரவியேத. கண்களில் பக்திப் பரவசத்தின் ஒளி சுடைர்க்தகபாடிட்டைத. மின்னைல் மின்னும் தநரத்தில், ஒரு 
கணத்தின் ஒரு சிறு பகுதிப் வபபாழுதில், அந்தே வண்ணமகளின் கண்களுக்கு முன்னைபால் மகபாரபாணி 
வபானைவன்மபாததேவியேபாரின் கண்ணீர் சிந்தியே முகம் வதேரியேவில்டல. நீலத்திடரக் கடைதலபாரத்தில் 
தகபாலக்கன்னிடம வயேனும் தேவம் பூண்டு நிற்கும் வபாடலக்குமரி வடிவம் சிவிடகயினுள வந்தேமர்ந்த 
வகபாண்டு 'ஐதயேபா! தேடலமுடறைக்குத் தேடலமுடறை உலகில் தேபாயக் குலத்தின் தன்பங்கள வபருகி 
வருகின்றைனைதவ' என்று கதேறிக் குமுறிக் கலங்குவத தபபால் ஒரு வபபாயத் ததேபாற்றைம் - ஒரு பிரடமக் கபாட்சி -
புவனை தமபாகினியின் கண்களுக்கு முன்பு வதேரிந்த மடறைந்தேத. புவனை தமபாகினி தேன் வசமிழந்தே நிடலயில் 
அந்தே ஒரு கணம் உடைவலங்கும் பரவி நின்றை எல்டலயேற்றை பரவசத்தினைபால் என்னை வசயகிதறைபாவமன்றை 
நிடனைதவயேன்றி இரண்டு டககளும் தமல் எழுப்பிக் டககூப்பி வணங்குவதேற்குத் தேயேபாரபாகி விட்டைபாள.

'ஆகபா! எவ்வளவு விந்டதேயேபானை பரந்தே மனைம் இவருக்கு வபாயத்திருக்கிறைத? உலகத்தில் முக்கபால்வபாசிப் 
தபருக்கு தேங்கள வசபாந்தேத் தன்பத்டதே எண்ணி வருந்தவதேற்தக தநரமில்டல. கபால்வபாசிப் தபருக்குத் 
தன்பங்கதள நிரந்தேரமபாகப் பழகிவிட்டைதேபால் அவற்டறைதயே இன்பங்களபாக எண்ணிச் சிரித்தக் வகபாண்தடை 
வபாழப் பழகி விட்டைபார்கள. கண்களின் பபார்டவக்கு இவர் பபாண்டிமபாததேவி மட்டும் தேபான். கருடணயின் 
பபார்டவயில் இவர் உலகமபாததேவி! நபாட்டடையும், மகடனையும், கண்ணீடரயும் அடைக்கிக் கபாக்க முடியேபாதே 
சூழ்நிடல. உலகத்டதேதயே தன்பமின்றிக் கபாக்க தவண்டுவமன்றை ஆவல். உண்டமக்கபாக அழுத உயேர 
உயேரப் தபபாகும் உலகளபாவியே மனைம், இந்தே மனைம்?... இத மனிதேப் வபண்ணின் மனைமில்டல!' வதேயவப் 
வபண்ணின் மனைத்ததேபாடும் மனிதேத் தேபாயின் உடைதலபாடும் அந்தேச் சமயேத்தில் புவனை தமபாகினியின் 
கண்களுக்குத் ததேபான்றினைபார் மகபாரபாணி.

"தேபாதயே! உணடவக் கூடை முடித்தக் வகபாளளபாமல் அரண்மடனையிலிருந்த கிளம்பினீர்கள. 
சுசீந்திரத்திலிருந்த தநதர அரண்மடனைக்தக திரும்பி விடைலபாவமன்று எண்ணியிருந்ததேன். தேபாங்கதளபா 
திடீவரன்று கபாந்தேளூர் மணியேம்பலத்தக்குப் புறைப்பட்டு விட்டீர்கள" என்று வண்ணமகள கவடலதயேபாடு 
வினைவினைபாள.

"உணவுக்வகன்னை? எங்கும் கிடடைக்கக் கூடியேததேபான். நிம்மதிடயே அல்லவபா நபான் ததேடிக் வகபாண்டு 
தபபாகின்தறைன். திரும்பத் திரும்பக் கட்டுக்குள அடடைபடும் பறைடவடயேப் தபபால் மறுபடியும் நபான் 
அரண்மடனைக்குள தபபாய அடடைபட்டுக் வகபாண்டிருக்க என் மனைம் ஒப்ப மபாட்தடைன் என்கிறைததே! 
ஆசிரியேர், பவழக்கனிவபாயேர் தபபான்றைவர்கள அரண்மடனையில் வந்த தேங்கியிருந்தேபார்கள. அவர்களும் 
திரும்பிச் வசன்று விட்டைபார்கள. என்தனைபாடு உடைன் இருப்பதேபாகச் வசபால்லிக் வகபாண்டிருந்தேபாள அந்தேப் 
வபண் விலபாசினி. அவளும் திடீவரன்று தேந்டதேதயேபாடு புறைப்பட்டுப் தபபாயவிட்டைபாதள. 
வல்லபாளததேவனின் தேங்டகக்கு என்னிடைம் வசபால்லிக் வகபாளவதேற்குக் கூடை தநரமில்டல தபபாலிருக்கிறைத.
அவளும் தபபாயவிட்டைபாள. மனைம் விட்டுப் தபசுவதேற்கு யேபார் இருக்கிறைபார்கள அரண்மடனையில்? கபாந்தேளூர்
மணியேம்பலத்தக்குப் தபபாய நிம்மதியேபாக இரண்டு நபாட்கள தேங்கிவிட்டுக் வகபாஞ்சம் வமதவபாகத்தேபான் 
திரும்பிப் தபபாகலபாதம. இப்தபபாத என்னை அவசரம்?"

"அவசரம் இல்டல? ஆனைபால் நபாம் கூடியேவடரயில் யேபாருக்கும் வதேரியேபாமல் புறைப்பட்டிருக்கிதறைபாதம 
என்று தேபான் கவடலப்படுகிதறைன்."

"ஒரு கவடலயும் உனைக்கு தவண்டைபாம். தபசபாமல் என்தனைபாடு வபா!"

கண்கடளத் தடடைத்தக் வகபாண்டு அழுவடதே நிறுத்தி விட்டு மகபாரபாணி இவ்வபாறு உறுதிவமபாழி 
கூறியேதம் புவனை தமபாகினி அடமதியேடடைந்தேபாள.

மகபாரபாணிடயேயும், வண்ணமகடளயும் சுமந்த வகபாண்டு அந்தேப் பல்லக்கு அப்படிதயே கபாந்தேளூடர 
அடடைவதேற்குள தநயேர்களுக்கு ஒருவபாறு கபாந்தேளூர் மணியேம்பலத்டதேப் பற்றியும் அறிமுகப்படுத்தி 
டவத்தவிடுகிதறைன்.

பல்லபாயிரங் கபாலத்தப் தபவரல்டலவடர பரவிக் கிடைக்கும் தேமிழக வரலபாற்றுப் வபருக்கில் தேமிழ் 
மூதவந்தேர்களிற் சிறைப்வபயதியே எவரும் கபாந்தேளூருடைன் வதேபாடைர்புற்றிருப்பர். எந்தே மகபா மன்னைனுடடையே 
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வமயக் கீர்த்தியும் கபாந்தேளூர்ச் சபாடலயில் கலமறுத்தேருளியே வபருடமடயேப் படறை சபாற்றைத் 
தேவறியேதில்டல. எத்தேடனை முடறைகள ததேபால்வியேடடைந்தேபாலும் பபாண்டியேடனை எதிர்த்தக் கபாந்தேளூடர 
வவன்றிடும் ஆடசடயே எவரும் விடைத் தேயேபாரபாயில்டல. இவ்வபாறு மன்னைபாதி மன்னைர்களின் ஆடசகடள 
வளர்க்கும் அழகுக்கு கனைவபாகத் வதேன்பபாண்டி நபாட்டில் இலங்கி வந்தேத கபாந்தேளூர்.

'வசருவல ரபானைதேபானைற் சிந்தியேபார் தபபாலும்
மருவலரபாய வபாளமபாறைன் சீறைக் - கருவிடள
கண்ததேபாற்றை வண்டைரவம் கபார் ததேபாற்று கபாந்தேளூர்
மண்ததேபாற்றை தவந்தேர் மனைம்.'

சபாடல என்றும், கபாந்தேளூர்ச் சபாடல என்றும் இததே இடைத்தக்கு தவறு வபயேர்கள வழங்கும். 
இரபாசசிம்மனின் தேந்டதே பரபாந்தேக பபாண்டியேனுடடையே கபாலத்தில் விழிஞத்டதேயும், கபாந்தேளூடரயும் தசர 
மன்னைனிடைமிருந்த டகப்பற்றினைபார் பரபாந்தேக பபாண்டியேர். மிக இடளஞரபாயிருக்கும் கபாலத்திதல முதேல் 
முதேலபாகச் வசயதே கன்னிப் தபபார் கபாந்தேளூரில்தேபான் நிகழ்ந்தேத. கன்னிப் தபபார் திருமணமபாகபாமல் 
இடளஞரபாயிருந்தே அவருக்கு ஒரு கன்னிடகடயேதயே அளித்த விட்டைத. தசர மன்னைன் பரபாந்தேகனுக்குத் 
தேன் மகடள மணம் முடித்தக் வகபாடுத்தேபான். அந்தேப் வபண்தண பட்டைமகிஷியேபாய வபானைவன்மபாததேவி 
என்னும் வபயேதரபாடு பரபாந்தேகன் வபாழ்வில் பங்கு பற்றினைபாள. விழிஞத்தில் நிடறையேக் கடைற்தபபார்கடளச் 
வசயத, படகவர்கள கப்பல்கடள அழித்த வபாடக சூடும் வபருடம பரபாந்தேகனுக்குக் கிடடைத்தேத. 
அடதேவயேல்லபாம் விடைப் வபரியே வபருடம அவன் கபாந்தேளூரில் திருத்தியேடமத்த நிறுவியே 
மணியேம்பலதம ஆகும்.

இந்தே மணியேம்பலத்தில் ஆயிரத்வதேட்டுப் தபர் எல்லபாக் கடலகளிலும் வல்லவர்களபாக இருந்தேபார்கள. 
மடறையேவர்கள வபருபபாதலபாரும், கவிஞர்களும், கடலஞர்களும், தேர்க்க நியேபாயே சபாத்திரங்களில் 
வல்லவர்களுமபாகச் சிலரும் கபாந்தேளூர் மணியேம்பலத்தில் இருந்தேதேனைபால் வதேன்பபாண்டி நபாட்டின் 
பல்கடலக் கழகம் தபபான்றிலங்கி வந்தேத இத. பவழக்கனிவபாயேர் இந்தே மணியேம்பலத்தின் 
அறைங்கபாவலரபாகவும், அதேங்தகபாட்டைபாசிரியேர் கடல, கல்வி, தேமிழ் தபபான்றை அறிவுத் தடறைகட்குக் 
கபாவலரபாகவும் வபபாறுப்தபற்றிருந்தேனைர்.

அததேதபபால் திருநந்திக் கடரயிலும் குழித்தடறையேபாற்றைங் கடரயில் திருச்தசரண நகரிலும் சமணர்களின் 
கலபாசபாடலகள இருந்தேனை. அவற்டறையும் பரபாந்தேகன் ஆதேரித்தேபான். கபாந்தேளூர் மணியேம்பலத்திலிருந்த 
மடறையேவர்களும் அறை நூலபாசிரியேர்களும் மிக உயேர்ந்தே கருத்தக்கடளக் கல்லில் வசதக்கச் வசயத நபாட்டின்
பல பகுதிகளிலும் அக்கற்கடள நடுவித்தேனைர். கபாந்தேளூரில் மரங்களும், வசடி வகபாடிகளும், 
மலர்வனைங்களும் நிடறைந்தே அற்புதேமபானை இயேற்டகச் சூழலின் நடுதவ மணியேம்பலம் அடமந்திருந்தேத. 
இந்தே மணியேம்பலத்தில் இருந்தே ஆயிரத்வதேட்டு மடறையேவர்களும், பிறைரும் தபபாட்டி வபபாறைபாடம, 
புலடமக் கபாயச்சலின்றி ஒற்றுடமயேபாக இருக்க தவண்டுவமன்பதில் பரபாந்தேகனுக்கு அக்கடறை 
அதிகமபாயிருந்தேத.

திருச்தசரணத்தச் சமணர்களும் தேங்கள கலபாசபாடல மூலம் வபரியே கபாரியேங்கடளச் சபாதித்தேனைர். 
வதேயவங்களின் தகபாவில்கள பல இருந்தேனை தபபால் அறிவின் ஆலயேங்களபாக மணியேம்பலமும் பிறைவும் 
விளங்கி வந்தேனை.

எனைதவ, மகபாரபாணியேபாகியே வபானைவன்மபாததேவி தேபாணுமபாலயே விண்ணகரவமன்னும் சுசீந்திரம் 
ததேவபாலயேத்டதேத் தேரிசனைம் வசயதே பின் அறிவபாலயேமபாகியே மணியேம்பலத்தக்குப் புறைப்பட்டைத மிகவும் 
வபபாருத்தேமும் ஆகிவிட்டைத.

பவழக்கனிவபாயேர் முதேலியேவர்களும் கூடை அன்று அதிகபாடலயில் தேபான் அரண்மடனையிலிருந்த அங்தக 
திரும்பி வந்திருந்தேபார்கள. யேபாருக்கும் வதேரியேபாமல், யேபாரும் எதிர்பபாரபாதே தபபாத அப்படித் திடீவரன்று 
மகபாரபாணி அங்தக வருவபார் என்று எவரும் நிடனைத்திருக்க முடியேபாத. சுசீந்திரத்திலிருந்த புறைப்பட்டை 
சிவிடக கபாந்தேளூர் மணியேம்பலத்டதே அடடையும் தபபாத மபாடல மயேங்கி இருள சூழத் 
வதேபாடைங்கியிருந்தேத.

இயேற்டகயின் அழகபானை பசுடமக் தகபாலத்தின் நடுதவ தீப ஒளியில் அடமதியேபாகக் கபாட்சியேளித்தேத 
மணியேம்பலம். பகுதி பகுதியேபாகப் பிரிந்திருந்தே அந்தேப் தபரம்பலத்தில் ஒவ்வவபாரு பகுதியிலிருந்தம் 
ஒவ்வவபாரு வடகக் கடலடயேக் கற்பிக்கும் ஒலி தகட்டுக் வகபாண்டிருந்தேத. ஒருபுறைம் மடறை வயேபாலி, 
இன்வனைபாரு புறைம் வதேபால்கபாப்பியேம் முதேலியே இலக்கண நூல்களின் விரிவுடர, தவதறைபார் பகுதியில் பபாதேச் 
சிலம்புகள குலுங்கும் நபாட்டியே ஒலி, இடசக் குரல்களின் இனிடம - எல்லபா ஒலிகளுமபாகச் தசர்ந்த தவறு 
வடகயில் அந்தே இடைத்தின் அடமதிடயேத் வதேளிவுபடுத்தினை.
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சிவிடகடயே விட்டு இறைங்கி மணியேம்பலத்தக்குள நடைந்தேனைர் மகபாரபாணியும், புவனை தமபாகினியும்.

"நபான் முன்னைபால் ஓடிப்தபபாயத் தேங்கள வரடவப் பவழக்கனிவபாயேருக்கு அறிவித்த விடுகிதறைன்" என்று 
சிறித விடரவபாக முன்னைபால் நடைக்க முயேன்றை புவனை தமபாகினிடயேத் தேடுத்த நிறுத்தினைபார் மகபாரபாணி.

"நமக்குக் கபால் இருக்கிறைத. நபாதம நடைந்த வசல்லலபாம். அவரவர் கடைடமகடள அந்தேந்தே தநரத்தக்கு 
ஒழுங்கபாகச் வசயத வகபாண்டிருக்கும் இந்தேக் கடலக்தகபாயிலில் இப்தபபாத நீ தபபாய என் வரடவக் 
கூறினைபால் இங்குளள அத்தேடனை மடறையேவர்களும், கடலஞர்களும், மபாணவர்களும், ஆசிரியேர்களும் 
பரபரப்படடைந்த என்டனை வரதவற்பதேற்கு ஓடி வந்த வீண் கூட்டைம் தபபாடுவபார்கள. அந்தே ஆடைம்பர 
ஆரவபாரத்டதே எதிர்தநபாக்கி நபான் இங்கு வரவில்டல."

புவனை தமபாகினி பதில் வசபால்ல வபாயின்றி உடைன் நடைந்தேபாள. மணியேம்பலத்தில் யேபாருதம இவர்கள 
உளதள வந்தேடதேக் கவனிக்கவில்டல.

தேர்க்க நியேபாயே சபாத்திரங்கடளயும், சமயே நூல்கடளயும் கற்பிக்கும் ஒரு பகுதிக்கு அருதக வந்தேதம் 
மகபாரபாணியும், புவனைதமபாகினியும் நின்றைபார்கள. அங்தக ஒரு முதவபரும் புலவர் மணியேம்பலத்டதேச் 
தசர்ந்தே சீடைர்கடளத் தேம்டமச் சுற்றிலும் உட்கபார டவத்தக் கற்பித்தக் வகபாண்டிருந்தேபார். அதில் சில 
வபார்த்டதேகள உளளத்டதேத் வதேபாடைதவ, தேபாம் நிற்பத வதேரியேபாமல் மடறைந்த நின்று தகட்கத் வதேபாடைங்கினைபார்
மகபாரபாணி.

"தன்பங்கள குடறைவதேற்கு எடதேயும் இழக்கத் தணிகின்றை மனைம் தவண்டும். 'இத தவண்டும், அத 
தவண்டும்' என்று ஆடசடயே வளர்த்தக் வகபாண்டு தபபாகிறைவடனைக் கபாட்டிலும் எதவுதம 
தவண்டைபாவமன்று மனைத்டதேக் கட்டுகிறைவன் வபரியே வசல்வன். தவண்டைபாடமடயேப் தபபான்றை சிறைந்தே 
வசல்வம் தவறில்டல. எந்தேப் வபபாருடள அடடையே தவண்டுவமன்று ஆடசப்படுகிதறைபாதமபா அந்தேப் 
வபபாருளகடள விரும்புவதேபால், வபறுவதேபால் வரும் தயேரங்கள நமக்கு இல்டல.

"யேபாதேனின் யேபாதேனின் நீங்கியேபான் தநபாதேல்
அதேனின் அதேனின் இலன்."

"மபாணவர்கதள! சமயேவநறி ஒப்புக் வகபாண்டை வபாழ்க்டக இததேபான். இததவ தேவம்" என்று மூதேறிஞர் கூறி 
முடித்தேபார்.
'எடதேயும் இழக்கத் தணிகின்றை மனைம் தவண்டும்.' மகபாரபாணி தேமக்குள வமல்லக் கூறிக் வகபாண்டைபார் அந்தே 
வபாக்கியேத்டதே. விளக்டகக் கண்டைவுடைன் மபாயும் இருள தபபால் வநடுதநரமபாக மனைத்டதே வடதேத்தத் 
தன்புறுத்திக் வகபாண்டிருந்தே ஏததேபா ஒன்டறை அந்தே முதவபரும் புலவர் கூறியே திருக்குறைள கருத்த 
நீக்கிவிட்டைத தபபாலிருந்தேத. "புவனை தமபாகினி வபா... நபாம் அரண்மடனைக்தக திரும்பிப் தபபாயவிடைலபாம்." 
இவ்வபாறு கூறிவிட்டு இருளில் மடறைந்த நின்று வகபாண்டிருந்தே மகபாரபாணி புறைப்பட்டை தபபாத புவனை 
தமபாகினிக்கு ஒதர ஆச்சரியேமபாகிவிட்டைத. மகபாரபாணியின் மனைம் ஒரு நிடலயில் நிற்கபாமல் ஏததேபா 
கபாரணத்தேபால் அடல பபாயந்த வகபாண்டிருக்கும் தபபாலுவமன்று அவளுக்குத் ததேபான்றியேத.

"இரண்டு நபாட்கள இங்தக நிம்மதியேபாகத் தேங்கி விட்டுப் தபபாக தவண்டுவமன்று கூறினீர்கதள! 
இப்தபபாத உடைதனை புறைப்படை தவண்டுவமன்கிறீர்கதள? சுசீந்திரத்திலிருந்ததே அரண்மடனைக்குத் 
திரும்பியிருந்தேபால் இதேற்குள தபபாயச் தசர்ந்திருக்கலபாதம?" என்று வமல்லியே குரலில் மகபாரபாணிடயேக் 
தகட்டைபாள வண்ணமகள.

"வபண்தண! அப்தபபாத அப்படித் ததேபான்றியேத, வசபான்தனைன். இப்தபபாத இப்படித் ததேபான்றுகிறைத, 
வசபால்கிதறைன். இரண்டு நபாட்கள இந்தே மணியேம்பலத்தில் தேங்கி என்வனைன்னை வதேரிந்த வகபாண்டு நிம்மதி 
அடடையே தவண்டுவமன்று எண்ணி வந்ததேதனைபா அந்தே நிம்மதி இரண்டு கணங்களில் இந்தேப் புலவரின் 
வசபாற்களில் கிடடைத்தவிட்டைத."

"தபபாகுமுன் பவழக்கனிவபாயேடரப் பபார்க்க தவண்டுமல்லவபா?"
"யேபாடரயும் பபார்க்க தவண்டைபாம்! யேபாருக்கும் வதேரியேபாமல் நபாம் திரும்பி விடுதவபாம்!"

ஓடசப்படைபாமல் திரும்பிச் வசன்று, வந்தேத தபபாலதவ வவளிதயேறினைபார்கள அவர்கள. மணியேம்பலத்தின் 
வபாயிலில் அலுத்தப் தபபாய உட்கபார்ந்திருந்தே பல்லக்குத் தூக்குதவபார் கடளப்டபயும் 
வபபாருட்படுத்தேபாமல் புறைப்பட்டு விட்டைபார்கள. இருளின் நடுதவ ஒளி நிடறைந்தே மனைத்ததேபாடு 
மகபாரபாணியின் பயேணம் வதேபாடைர்ந்தேத.
--------------
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2.18. வீரர் திருக்கூட்டைம்

அரண்மடனைத் ததேபாட்டைத்த மபாமரத்தேடியில் யேபாருக்கும் வதேரியேபாமல் தேங்டக பகவதிடயேச் சந்தித்த விட்டுச்
வசன்றை தேளபதி வல்லபாளததேவன் தநதர தகபாட்டைபாற்றுப் படடைத்தேளத்தக்குப் தபபாய ஏற்பபாடுகடளக் 
கவனிக்கத் வதேபாடைங்கி விட்டைபான்.

அன்று வடர உண்பதம், உறைங்குவதம், விடளயேபாட்டைபானை வபபாழுத தபபாக்குகளில் ஈடுபடுவதமபாக 
இருந்தே ஐந்நூறு பத்திப்படடை வீரர்களுக்கும் தேளபதியின் வரவு சுறுசுறுப்பூட்டியேத. விடரவபாகவும், 
தீவிரமபாகவும் தேளபதி வசயயும் ஏற்பபாடுகடளக் கவனிக்குமுன் அந்தேப் பிரம்மபாண்டைமபானை 
படடைத்தேளத்தில் ஒவ்வவபாரு பகுதிடயேயும் சற்தறை சுற்றிப் பபார்த்த விடைலபாம்.

வதேன் பபாண்டி நபாட்டின் அறிவுக்கு முன்மபாதிரியேபாக இடடையேபாற்று மங்கலத்டதேச் சுட்டிக் 
கபாட்டைலபாவமன்றைபால் ஆண்டமக்கு முன்மபாதிரியேபாகக் தகபாட்டைபாற்றுப் படடைத் தேளத்டதேத் தேபான் வசபால்ல 
தவண்டும். பல்வடகப் வபரும் படடைகளும், படடைக்கருவிகளும் ஆயுதேச் சபாடலகளும் நிடறைந்தே படடைத் 
திருமபாளிடக அத. தேமிழ்நபாட்டுப் வபபாதவபானை படடைவீரர்கள தேவிர தமபாகர், மழவர், யேவனைர் தபபான்றை 
சிறைப்புப் பிரிவினைரபானை வீரர்களும் அங்கு இருந்தேபார்கள.

யேபாடனை, குதிடர, ததேர்கள உட்படை எல்லபாப் படடைவீரர்களும் அணிவகுத்த நிற்பதேற்தகற்றை வபரும் 
பரப்புளள திறைந்தேவவளி முற்றைம் தேபான் படடைத்தேளத்தின் முக்கியேமபானை இடைம்.

அததேபா, சிற்ப தவடலப்பபாடு மிக்க பளிங்குதமடடையின் தமல் குன்று தபபால் வபரியே முரசம் ஒன்று 
வபார்களபால் இறுக்கிக் கட்டைப்பட்டு விளங்குகிறைததே, அத ஒலிக்கப்பட்டைபால் அந்தே முற்றைம் படடைகளபால் 
நிரம்பி வழியும்.

யேபாடனைகள பிளிறும் ஓடச, குதிடரகளின் கடனைப்வபபாலி படடைத்தேளத்தில் எப்தபபாதம் தகட்டுக் 
வகபாண்தடை இருக்கும். படடைடயேச் தசர்ந்தே யேபாடனைகளுக்கும் குதிடரகளுக்கும் தேனித் தேனிதயே 
வகபாட்டைங்கள அங்கிருந்தேனை. தபபாருக்குரியே ததேர்கள ஒருபுறைம் வரிடசயேபாக அழகபாக இலங்கினை. 
அங்கிருந்தே வபரியே ஆயுதேச்சபாடலக்குள தகபாடழகள நுடழந்தேபால் மயேக்கம் தபபாட்டுத் தேடலசுற்றி விழுந்த
விடை தவண்டியேததேபான். அப்பப்பபா! மனிதேனுக்கும் மனிதேனுக்கும் படக ஏற்பட்டைபால் ஒருவருக்வகபாருவர் 
தபபாரிட்டுக் வகபாளவதேற்கு எத்தேடனை கருவிகள. ஒளியுறைத் தீட்டிச் வசம்டம வசயயேப்பட்டை வபாளகள 
பல்லபாயிரக்கணக்கில் குவிந்த கிடைக்கின்றைனை. தவல்கள, ஈட்டிகள, வில், அம்பறைபாத் தூணிகள, 
தகடையேங்கள, இரும்புக் கவசங்கள இன்னும் எத்தேடனைதயேபா வடகப் தபபார்க் கருவிகள குன்று குன்றைபாகக் 
குவிக்கப்பட்டு நிடறைந்திருக்கிறைத தகபாட்டைபாற்றுப் படடைத்தேளத்தின் ஆயுதேச்சபாடல.

எல்லபாக் தகடையேங்களிலும் அவற்டறை எதிர்த்தப் பிடிக்கும் பக்கத்தக்குப் பின்னைபால் இருந்தே குழியில் ஒரு 
சிறு கண்ணபாடி பதிந்திருந்தேத. தகடையேத்டதேப் பிடித்தக் வகபாண்டு தபபார் புரியும் தபபாத முடறையேற்றை 
விதேத்தில் எவதரனும் பின்புறைமபாகத் தேபாக்க வந்தேபால் அதில் பதிந்திருக்கும் கண்ணபாடியின் மூலம் 
தபபாரிடுபவன் அடதேத் வதேரிந்த வகபாளவபான். வீரர்களின் வசதிக்கபாக இந்தேப் புதியே நுணுக்கத்டதே அறிந்த 
தகடையேத்தில் வபபாருந்தியிருந்தேனைர்.

தபபார் வீரர்கள முழக்கும் தடி, படறை, வகபாம்பு, வடள, வயிர் முதேலியே தபபார்க்கபால வபாத்தியேங்களும் 
தகபாட்டைபாற்றுப் படடைக்தகபாட்டைத்தில் குடறைவின்றி இருந்தேனை. யேபாடனைகளுக்குப் தபபார்த்தம், 
முகபபாடைங்களும், அவற்டறை அடைக்கும் அங்குசங்களும், அவற்றின் தமல் டவக்கும் அம்பபாரிகளும் 
ஒருபுறைம் வபருகிக் கிடைந்தேனை. குதிடரகடள அலங்கரிக்கும் வநற்றிப் பட்டைங்களும், கடிவபாளங்களும், 
தசணங்களும் மற்தறைபார் புறைம் நிடறைந்திருந்தேனை. கல் ததேபான்றி மண் ததேபான்றைபாக் கபாலத்ததே வபாதளபாடு முன் 
ததேபான்றி மூத்தே குடிப்வபருடம அந்தேப் வபரும்படடைச் சபாடலயின் ஆயுதேங்களில் விளங்கிற்று.

'எத்தேடனை தபபார்களில் எத்தேடனை வீரர்களுடடையே தேடசடயேத் தடளத்தக் குருதிடயேக் குடித்திருக்கும் இந்தே 
ஆயுதேங்கள? இன்னும் எத்தேடனை தபபார்களில் அப்படிச் வசயயே இருக்கின்றைனைதவபா? மண்டணக் 
கபாப்பதேற்குச் சில தபபார்கள. மண்டணப் பறிப்பதேற்குச் சில தபபார்கள. வபண்டணக் கபாப்பதேற்குச் சில 
தபபார்கள. வபண்டணப் பறிப்பதேற்குச் சில தபபார்கள. தபபார் வசயயேத் வதேரிந்தே நபாளிலிருந்த ஆயுதேங்கள 
புதித புதிதேபாக வந்தேனை. ஆயுதேங்கள புதித புதிதேபாக வந்தே நபாளிலிருந்த தபபார்களும் புதித புதிதேபாகப் 
புதப்புதக் கபாரணங்களுக்கபாக உண்டைபாகிவிட்டைனை.

தேளபதி வல்லபாளததேவன் அன்று படடைத்தேளத்தக்கு வந்தே தபபாத அங்கிருந்தே எல்லபாப் பிரிவுகளிலும் 
பரபரப்பும் தவகமும் உண்டைபாயினை. தமல்மபாடைத்தில் தகபாட்டடையின் உயேரமபானை வகபாடி மரம் 
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அடமந்திருந்தே தமடடையில் ஏறி நின்று பபார்த்தேபால் பரிமபாளிடக (குதிடரகள இருக்குமிடைம்) கரிமபாளிடக 
(யேபாடனைகள இருக்குமிடைம்) உட்படை யேபாவும் நன்றைபாகத் வதேரியும். வீரர்கடளயும் படடைத் தேடலவர்கடளயும்
ஒன்று கூட்டி நிடலடமடயே விளக்கி ஏற்பபாடுகள வசயவதேற்கபாக அங்தக வந்திருந்தே தேளபதி வகபாடி 
மரத்த தமடடையில் ஏறி நின்று வகபாண்டு அன்று தேபான் புதிதேபாகப் பபார்க்கிறைவடனைப் தபபால் அந்தேப் 
படடைத்தேளத்தின் வமபாத்தேமபானை ததேபாற்றைத்டதேப் பபார்த்தேபான். படடைத்தேளதம ஒரு சிறியே நகரம் தபபால் 
கபாட்சியேளித்தேத.

'வதேன் பபாண்டி நபாட்டடையும், மகபாரபாணிடயேயும் கபாப்பபாற்றும் விதியின் வலிடம இந்தேப் படடைக் 
தகபாட்டைத்திலும் இதில் நபான் வசயயேப் தபபாகிறை ஏற்பபாடுகளிலும் அடைங்கியிருக்கின்றைனை. ஆனைபால் 
தேம்முடடையே மூடளயிலும் சிந்தேடனைகளிலும் அடைங்கியிருப்பதேபாக மகபாமண்டைதலசுவரர் நிடனைத்தக் 
வகபாண்டிருக்கிறைபார் என்று அடதேக் கபாணும் தபபாத ஒரு நிடனைவு அவன் மனைத்தில் உண்டைபாயிற்று. 
மகபாமண்டைதலசுவரர் இல்லபாதே இடைத்தில் அவடரப் பற்றி அசூடயேயும், கபாழ்ப்பும், கபாயச்சலும் 
தேன்மனைத்தில் உண்டைபாவடதே அவனைபால் தேடுக்க முடியேவில்டல. ஆனைபால் அவடர தநரில் பபார்த்த 
விட்டைபாதலபா பயேம், அடைக்கம், பணிவு எல்லபாம் அவடனையும் மீறி அவனிடைத்தில் வந்த வபபாருந்திக் 
வகபாண்டு விடுகின்றைனை. தணிந்த ஓரிரு முடறை அவடர சந்தித்தப் தபசியிருக்கிறைபாவனைன்றைபாலும் 
அவ்வபாறு தபசி முடிந்தே பின் 'ஏன் தபசிதனைபாம்' என்று தேன்டனை வநபாந்த வகபாண்டிருக்கிறைபான். ஆழமும் 
அழுத்தேமும் நிடறைந்தே அவருடடையே கண்களின் முன் அவன் தேனைக்குத் தேபாதனை சிறு பிளடளயேபாயப் 
தபபாயவிடுவபான். அவருடடையே பபார்டவக்கு முன்னைபால் அவனுக்கு உண்டைபாகிறை தேபாழ்வு மனைப்பபான்டமடயே
அவன் தேவிர்க்க முடிவதில்டல. கணவனின் முகத்டதேக் கபாணபாதே தபபாத ஏற்பட்டை ஊடைல் அவடனைப் 
பபார்த்த விட்டைததம மடறைந்தவிடும் பலவீனைமபானை வபண் மனைநிடலடயேத்தேபான் அவனுக்கு உவடம கூறை 
தவண்டும்.

அவருடடையே கட்டைடளக்குத்தேபான் அவன் கீழ்ப்படிந்தேபான். அவன் என்னை? மகபாரபாணிதயே அப்படித்தேபாதனை? 
ஆனைபால் எவருடடையே கண்களுக்கு முன்னைபால் அவன் தேடலகுனிவபாதனைபா, எவருடடைதயேபா கட்டைடள 
அவடனை ஆளுதமபா, எவருடடையே அறிவு அவடனை மடலக்க டவத்தேததேபா, அவர் தமதலதயே அவன் 
சந்ததேகப்பட்டைபான்; வபபாறைபாடம வகபாண்டைபான். பிறைருக்குத் வதேரியேபாமல் அவர் நடைவடிக்டககடள தநரிலும்,
தேன்டனைச் சபார்ந்தேவர்கடளக் வகபாண்டும் இடடைவிடைபாமல் கண்கபாணித்தேபான்.

வபரியே அரசன் அரண்மடனையின் ஒரு மூடலயில் தூங்கிக் வகபாண்டிருந்தேபாலும் அவனுடடையே ஆற்றைலின் 
ஒளியேபால் அவனைபால் ஆளப்படும் நபாட்டின் பல கபாதேப் பரப்புக்குளளும் அவன் ஆடணகள, 
சட்டைதிட்டைங்கள ஒழுங்கபாக நடைப்பதேற்குக் கபாரணம் என்னை? அவன் ஆளுமிடைம் எங்கும் அவனுடடையே 
ஆற்றைல் ஒளி கபாக்கிறைத.

'உறைங்கமபாயினும் மன்னைவன் தேன்வனைபாளி
கறைங்கு வதேண்டிடர டவயேகம் கபாக்குமபால்.'

கறைங்கு சிந்தேபாமணியேபாசிரியேர் கூறியே வதேபாடைர்தேபான் மகபாமண்டைதலசுவரடரப் வபபாறுத்தே மட்டில் 
தேளபதியின் தேத்தவமபாக இருந்தேத. மகபாமண்டைதலசுவரர் வதேன்பபாண்டி நபாட்டின் மன்னைர் இல்டல. 
ஆனைபால் இடடையேபாற்று மங்கலத்திதலபா அரண்மடனையின் ஒரு மூடலயில் இருந்த வகபாண்டு தேம் 
எண்ணத்தின் ஒளியேபால் நபாடு முழுவதம் கபாத்தக் கண்கபாணிக்க முடிகிறைத. மந்திரவபாதிகளுடடையே கண் 
பபார்டவக்கு எதிரபாளிடயேக் கட்டிவிடும் ஆற்றைல் இருப்பத தபபால் அவரிடைம் ஏததேபா ஒரு அதீதே ஆற்றைல் 
இருப்பதேபாகத் தேளபதிக்குப் பட்டைத. தகபாட்டைபாற்றின் மபாவபரும் படடைத் தேளத்தின் தேடலவனைபாக இருந்தம் 
மகபாமண்டைதலசுவரரின் அந்தே ஈடு இடணயேற்றை சதரப் பபாட்டில் நபாலில் ஒரு பங்குகூடைத் தேனைக்கு 
வரவில்டலதயே என்றை புடகச்சல் அவனுக்கு உண்டைபாயிற்று.

கண்ணுக்கு டமவயேழுதம் எழுததகபாடலத் வதேபாடலவில் இருக்கும் தபபாத கண்ணபால் பபார்க்க முடிகிறைத.
அததே எழுததகபாலபால் டமதீட்டும் தபபாத கண்களபாதலதயே அடதேக் கபாண முடிவதில்டல. 
மகபாமண்டைதலசுவரடரக் கபாணபாதே தபபாத வபபாறைபாடமடயேக் கண்டை தேளபதிக்கு அவடர தநரில் கண்டைபால் 
அவரத வபருடமதேபான் வதேரிந்தேத.

வகபாடி மரத்த தமடடையில் நின்று வகபாண்டு கண் பபார்டவயில் படுமிடைம் வடர பரவியிருக்கும் 
அப்வபரும் படடைத்தேளத்டதேப் பபார்டவயிட்டை தபபாதம் மகபாமண்டைதலசுவரடரத்தேபான் அவன் நிடனைக்க 
முடிந்தேத. தேன் சிந்தேடனை அத்தேடனை வபரியே படடைத்தேளத்டதேயும் அந்தே ஒதர ஒரு மனிதேடரயும் சமமபாக 
நிறுத்தப் பபார்ப்பத ஏவனைன்தறை அவனுக்குப் புரியேவில்டல.

அததேபா! பூண் பிடித்தே எடுப்பபானை தேந்தேங்கள ஒளிரக் கருமடலகள தபபால் நூற்றுக்கணக்கபானை யேபாடனைகள, 
வவண்பட்டுப் தபபால் பளபளக்கும் வகபாழுத்தே உடைல் வனைப்புளள குதிடரகள, ததேர்கள - அவ்வளடவயும் 
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ஆளும் அந்தே வீரத் தேளபதியும் ஒதர மனிதேரின் அறிவபானைச் சுழடல நிடனைக்கும் தபபாத வகபாஞ்சம் நிடனைவு
தவளபாமல் இருக்க முடியேவில்டல. உடைலின் வன்டமயேபால் வபாழத் தடிக்கிறைவனுக்கு எப்தபபாதேபாவத 
ஏற்பட்தடை தீரதவண்டியே தசபார்வு இத.

தகபாட்டைபாற்றிலுளள ஆயுதேச் சபாடலயில் இருந்தேத தபபால் முன்பு நபான் இடடையேபாற்று மங்கலத்த 
விருந்தினைர் மபாளிடகயில் தேங்கினை இரவில் அதேன் அடியில் கண்டை பபாதேபாள மண்டைபத்தில் 
மகபாமண்டைதலசுவரர் ஆயுதேங்கள தசர்த்தக் குவித்த டவத்திருந்தேடதே நிடனைவுபடுத்திக் வகபாண்டைபான் 
வல்லபாளததேவன்.

மனைத்தில் நிகழும் தபபாரபாட்டைத்தக்கு ஓர் ஏற்பபாடும் ததேபான்றைபாமல் நபாட்டுக்கு வரப்தபபாகும் 
தபபாரபாட்டைத்டதேத் தேபாங்க தவண்டியேடதேச் வசயவதேற்கபாகக் வகபாடி மரத்த தமடடையிலிருந்த கீழிறைங்கிப் 
படடை முற்றைத்தக்கு வந்தேபான் அவன். ஐநூறு பத்தி (பத்திவயேன்பத குறிப்பிட்டை வதேபாடகயினைடரக் 
வகபாண்டை படடையேணி) வீரர்களின் சிறு தேடலவர்களும் முரசதமடடைடயேச் சுற்றி நின்று வகபாண்டிருந்தேனைர். 
அவர்கள தேன்டனை வணங்கி வரதவற்றை வரதவற்டப ஏற்றுத் தேளபதி படடைகடள முற்றைத்தில் 
அணிவகுத்த நிறுத்தே தவண்டுவமன்று கட்டைடளயிட்டைபான்.

கட்டைடள பிறைந்தே அடுத்தே கணம் ஊழிக்கபாலப் தபரிடிகள ஏககபாலத்தில் முழங்கிச் சபாடுதேல் தபபால் அந்தேப் 
வபரும் முரசு முழங்கியேத. நபான்கு பக்கமும் வநடுந்தூரத்தக்குப் பரந்திருந்தே படடைக்தகபாட்டைத்தப் 
பகுதிகளில் எல்லபாம் அம் முரவசபாலி தகட்டைத. பக்கத்தக்கு ஒருவரபாக இருபுறைமும் நின்று வகபாண்டு 
அந்தே முரடச முழக்கியே வீரர்கள டக ஓயுமட்டும் முழக்கினைர்.

அடர நபாழிடகக்குள அந்தே முற்றைம் பத்தி பத்தியேபாக அணிவகுத்தே வீரர்கள திருக்கூட்டைத்தேபால் 
நிடறைந்தவிட்டைத. முரச முழக்கம் நின்றைதம் அடமதி சூழ்ந்தேத. ஆயிரக்கணக்கபானை வீரர்கள அணிவபற்று 
நிற்கும் அந்தேப் படடைவவளளத்தில் ஊசி விழுந்தேபால் கூடை ஓடச தகட்கும், அவ்வளவு நுண்ணியே அடமதி 
பரவி நின்றைத. முரசு தமடடையில் அவர்களின் சிறு தேடலவர்கதளபாடு ஏறி நின்று வகபாண்டு படடைகடள 
நிதேபானித்தப் பபார்த்தேபான் தேளபதி வல்லபாளததேவன்.

தசபாழனுக்கும், அவதனைபாடு தசர்ந்திருக்கும் வடைதிடச அரசர்களுக்கும் உளள படடைகளின் வமபாத்தேமபானை 
வதேபாடகடயே மனைம் அனுமபானித்தக் வகபாண்டைபடி ஒப்பு தநபாக்கித் தேன் கண்வணதிர் நிற்கும் படடைப் 
பரப்தபபாடு இடண பபார்க்க முயேன்றைபான் அவன். இடண வபபாருந்தேவில்டல. ஏதேபாவத வவளியிலிருந்த 
படடை உதேவி கிடடைத்தேபாவலபாழியேத் வதேன்பபாண்டிப் படடை வடைதிடசப் வபரும் படடைகளின் 
கூட்டைணிடயேச் சமபாளிக்கப் தபபாதமபானைதேபாக இருக்கபாவதேன்று அவன் மதிப்பில் ததேபான்றியேத. தேன்டனைச் 
சூழ்ந்த வகபாண்டு நின்றை அணித் தேடலவர்கடள தநபாக்கி அவன் ஆதவச உணர்ச்சிதயேபாடு தபசலபானைபான்:

"நண்பர்கதள! வவற்றியும், ததேபால்வியுமபாகப் பல தபபார்களில் அனுபவப்பட்டுளள நபாம் இப்தபபாத 
மடலப்பு அடடையே தவண்டியே நிடலயில் இருக்கிதறைபாம். வடைக்தக தசபாழப் தபரரசின் படடை வபரித. 
அததேபாடு வகபாடும்பபாளூர்ப் படடை, கீடழப் பழுவூர்ப்படடை ஆகியே சிறுபடடைகளும் ஒன்று தசரப் 
தபபாகின்றைனை. ஐந்த அரியே திறைடமசபாலிகள ஒன்றுபட்டுக் கூட்டுப்படடை அணியேபாக அத அடமயேலபாம். 
தசபாழ தகபாப்பரதகசரி பரபாந்தேகனும், வகபாடும்பபாளூரபானும், கீடழப் பழுவூர் கண்டைன் அமுதேனும், 
பரதூருடடையேபானும், அரசூருடடையேபானும் ஒவ்வவபாரு வடகயில் தபபார் அனுபவம் மிகுந்தேவர்கள. 
அவர்கள ஒன்றுபட்டுக் கூட்டைபாகப் படடைவயேடுக்கும் இந்தேப் தபபாடர வன்மம் பபாரபாட்டிக் வகபாண்டு 
வசயயேப் தபபாகிறைபார்கள.

"நபாம் எல்லபாருதம கடைடமயிற் கருத்தளள வீரர்கள தேபாம். தபபார் வசயத மபார்பிற் புண்கடளப் வபறைபாதே 
நபாட்கவளல்லபாம் நம் வபாழ்க்டகயிதல பயேனைற்றுக் கழிந்தே நபாட்கவளன்று கருதபவர்களதேபாம். கண்களுக்கு
தநதர தவடல ஓங்கினைபால் இடமகள மூடினும் அடதேதயே ததேபால்வியேபாக எண்ணி நபாணப்படும் 
அளவுக்குத் தேன்மபானைமும், மறைப்பண்புளள மகபாவீரர்களும் நம்மில் அதநகர் இருக்கின்றைனைர்.

"வகபாற்டக, கரவந்தேபுரம் பகுதிகளில் வடைதிடசயேரசர் மடறைமுகமபாக நடைத்தியே குழப்பங்கடளக் வகபாண்டு 
விடரவில் படடைவயேடுப்பு நிகழலபாவமன்றை பயேம் ஏற்பட்டிருக்கிறைத. கரவந்தேபுரத்தக் தகபாட்டடையில் 
வபரும்வபயேர்ச் சபாத்தேனிடைமுளள படடையும் தேயேபாரபாகதவ இருக்கிறைத. வடைக்கு எல்டலயில் தபபார் 
வதேபாடைங்கும் என்றை தேகவல் உறுதிப் பட்டைவுடைன் எந்தேக் கணத்திலும் நமத வபரும் படடை வடைக்தக 
புறைப்படைத் தேயேபாரபாயிருக்க தவண்டும். இப்தபபாத வடைக்தகயிருந்த ஒற்றுடமயேபாகச் தசர்ந்த 
படடைவயேடுக்கும் இந்தே வடைதிடசயேரசர்கள முன்பு தேனித்தேனியேபாகப் தபபார் வசயதே தபபாத நபாம் 
பலமுடறைகள வவற்றி வபற்றிருக்கிதறைபாம். ஆனைபால் அப்தபபாவதேல்லபாம் குமபாரபபாண்டியேர் உடைனிருந்த 
தபபாருக்குத் தேடலடம தேபாங்கியேதேனைபால் நமக்கு உற்சபாகமும், நம்பிக்டகயும் இருந்தேனை. இப்தபபாததேபா, 
குமபாரபபாண்டியேரும் நம்முடைன் இல்டல. ஒரு தவடள தபபார் வதேபாடைங்கும் நபாள நீடித்தேபால் அவர் வந்த 
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விடைலபாம். உறுதி இல்டல. வந்தேபால் நமத நல்விடனையேபாகும்.

"எப்படியிருப்பினும் குடறைதவபா, நிடறைதவபா நமத அவநம்பிக்டககள மறைந்த ஊக்கதமபாடு தபபாரில் 
ஈடுபடுகிறை வீரம் நம்டம விட்டு ஒரு தபபாதம் தபபாயவிடைபாத. என்டனைப் வபபாறுத்தேவடரயில் இந்தே 
நபாட்டுக்கபாக என் உயிடரக் வகபாடுக்க எந்தே விநபாடியும் நபான் தேயேபாரபாயிருக்கிதறைன். வசஞ்தசபாற்றுக் கடைனும்,
வசயநன்றிக் கடைனும் பட்டிருக்கிதறைபாம் நபாம். இந்தேப் தபபாரில் எவ்வளவு ஊக்கத்ததேபாடு நீங்கள 
ஈடுபடுவீர்கவளன்படதே இப்தபபாத நீங்கள வசயயும் வீரப்பிரமபானைம் மூலமும் சூளுடர மூலமும் நபான் 
அறியேப் தபபாகின்தறைன்" என்று வசபால்லி நிறுத்தினைபான் தேளபதி.

அவன் தபச்சு நின்றைத. வீரர்கள வபாடள உருவி வணங்கி வீரப்பிரமபாணம் வசயதேனைர். "வசஞ்தசபாற்றுக் 
கடைன் கழிப்தபபாம், வசயநன்றி மறைதவபாம்" என்றை சூளுடரக் குரவலபாலி கடைல் ஒலி தபபால் எழுந்தேத.

தேளபதி நின்று வகபாண்டிருந்தே முரசு தமடடைக்கு தநதர படடைக்தகபாட்டைத்தின் தேடலவபாயில் இருந்தேத. 
தேற்வசயேலபாக வபாயிற் பக்கம் வசன்றை பபார்டவ அங்தக நிடலத்தேத தேளபதிக்கு. ஆபத்ததேவிகள தேடலவன் 
குதிடரயில் கனைதவகமபாக வந்த இறைங்கித் தேன்டனைத் ததேடிப் படடைக்தகபாட்டைத்தக்குள நுடழவடதேத் 
தேளபதி பபார்த்தேபான். அவன் மனைத்தில் ஆவல் தளளி எழுந்தேத.

------------
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2.19. கருடண வவளளம்

கபாந்தேளூர் மணியேம்பலத்திலிருந்த இருளில் புறைப்பட்டை சிவிடகப் பயேணம் வதேபாடைர்ந்தேத. பல்லக்குத் 
தூக்குகிறைவர்களுடடையே தவண்டை நடடைடயேயும் வபாடித் வதேபாங்கினைபாற் தபபால் இருந்தே புவனை தமபாகினியின்
முகத்டதேயும் கவனித்தே தபபாத தேபான் மகபாரபாணிக்குத் தேபான் வசயத விட்டை வபருந்தேவறு புரிந்தேத.

தேன் ஒருத்திதயேபாடு தபபாகபாமல் கபாடலயில் புறைப்பட்டைதிலிருந்த அவர்கள வயிற்டறைக் கபாயேப்தபபாட்டு 
விட்தடைபாதம என்றை உணர்வு அப்தபபாததேபான் அவர் வநஞ்சில் உடறைத்தேத. அவருடடையே மிக வமல்லியே 
மனைம் வருத்தேமுற்றைத. அரண்மடனையிலிருந்த சுசீந்திரத்தக்கும், சுசீந்திரத்திலிருந்த கபாந்தேளூருக்கும், 
கபாந்தேளூரிலிருந்த மீண்டும் அரண்மடனைக்குமபாக பல்லக்குத் தூக்கும் ஆட்கடள இழுத்தேடித்த அடலயே 
டவக்கிதறைபாம் என்றை உணர்டவத் தேபாங்கிக் வகபாளளக்கூடை முடியேவில்டல.

'எனைக்குத்தேபான் ஏததேததேபா கவடலகளில் பசிதயே ததேபான்றைவில்டல வயேன்றைபால் எல்தலபாருக்குமபா அப்படி 
இருக்கும்? இததேபா இந்தே வண்ண மகளின் முகத்தில் பசியின் தசபார்வுக் கடள படைர்ந்த பரிதேபாபகரமபாகத் 
ததேபான்றுகிறைததே. என்னிடைம் பசிடயேச் வசபால்வதேற்குப் பயேப்பட்டுக் வகபாண்டு தபசபாமல் 
உட்கபார்ந்திருக்கிறைபாவளன்று வதேரிகிறைத. பல்லக்குத் தூக்கிகள பபாவம்! மகபாரபாணி வசபால்லும் தபபாத 
மறுக்கக் கூடைபாததேவயேன்று பயேத்தினைபாலும், பதேவி, வபருடம கபாரணமபாக உண்டைபாக்கிக் வகபாண்டை 
மரியேபாடதேகளபாலும் பசிடயே, நடடைடயே - சுடமக்கடளப்டபக் கூறைபாமல் ஏவியேபடி நடைக்கிறைபார்கள. அடைடைபா!
சிலதபர் பதேவியினைபாலும், அறிவு மிகுதியினைபாலும், வயேத மூப்பினைபாலும் மற்றைவர்களுடடையே 
தன்பங்கடளயும், எண்ணங்கடளயும் வபபாருட்படுத்தேபாமல், புரிந்த வகபாளளபாமல் தேங்கடள அறியேபாமதல
பிறைருக்குத் தன்பம் தேருவத தபபால், நபானும் நடைந்த வகபாண்டு விட்தடைதனை. அழுதேபாலும் வபாயவிட்டுக் 
கதேறினைபாலும் தேபான் தன்பமபா? அழபாமலும் கதேறைபாமலும் விளபாம்பழத்தக்கு வவளிதயே வதேரியேபாமல் 
உளளுக்குளதளதயே வரும் தநபாய தபபால் வநஞ்சிதலதயே ஏங்கி மபாயந்த தவதேடனைப்பட்டுக் 
வகபாண்டிருப்பவர்கள இந்தே உலகில் எத்தேடனை தபர்கள இருக்கிறைபார்கள?'

மகபாரபாணி பல்லக்டக நிறுத்தேச் வசபால்லிவிட்டு அடதேச் சுமப்பவர்கடள விசபாரிப்பதேற்கபாகத் தேடலடயே 
வவளிதயே நீட்டி தகட்டைபார், "அப்பபா! நீங்கவளல்லபாம் எப்தபபாத சபாப்பிட்டீர்கள? எனைக்குப் பயேந்த 
வகபாண்டு ஒளிக்கபாமல் மடறைக்கபாமல் உங்கள தன்பங்கடள வசபால்லுங்கள. உங்களுக்கு கடளப்பும் 
பசியும் அதிகமபாயிருக்குதம?"

"தேபாதயே! நபாங்கள கபாடலயில் அரண்மடனையிலிருந்த புறைப்பட்டை தபபாத சபாப்பிட்டைததேபான். பசிடயேயும், 
கடளப்டபயும் பற்றி நபாங்கள கவடலதயே படைவில்டல. மகபாரபாணியேபாருக்குப் பணிபுரியும் பபாக்கியேதம 
தபபாதம்" என்று விநயேமபாக மறுவமபாழி கூறினைபான். பல்லக்கின் முன்வகபாம்டபச் சுமந்த வகபாண்டு நின்றை 
இருவரில் ஒருவன்.

"புவனை தமபாகினி! உன் முகத்திலும் பசிக்கடள படைர்ந்த விட்டைத. நீ வசபால்லபாமல் இருந்தேபாலும் எனைக்குத் 
வதேரிகிறைத. 'மகபாரபாணிதயேபாடு இனிதமல் எங்குதம வவளியில் புறைப்பட்டு வரக்கூடைபாத. வந்தேபால் வயிறு 
கபாயே தவண்டியேததேபான்' என்று உன் மனைத்தக்குள என்டனைத் திட்டிக் வகபாண்டிருப்பபாய" என்றைபார் 
மகபாரபாணி.

"தேபாங்கதள வவறும் வயிற்தறைபாடு இவ்வளவு சுற்றிக் வகபாண்டிருக்கும் தபபாத நபாங்கள அப்படிவயேல்லபாம் 
நிடனைக்க முடியுமபா? பயேண அலுப்பினைபால் வகபாஞ்சம் தேளர்ந்த தபபாதனைன். தவவறைபான்றுமில்டல" என்று 
சிறித வவட்கத்ததேபாடு தேடல தேபாழ்த்திக் வகபாண்டு பதில் வசபான்னைபாள புவனை தமபாகினி. தேபான் 
வசபால்லக்கூடைபாவதேன்று அடைக்கிக் வகபாண்டிருந்தேபாலும் தேன் வயிற்றுப் பசி தவதேடனை மகபாரபாணிக்கு 
எப்படிதயேபா வதேரிந்தவிட்டைததே என்று நபாணினைபாள அவள.

'இவர்களுடடையே பசிக்கு ஏதேபாவத வழி வசயத தேபான் ஆக தவண்டும். இல்லபாவிட்டைபால் வபரும் 
பபாவத்டதேச் வசயதேவள ஆதவன்' என்றை உடைனைடியேபானை உணர்ச்சித் தடிப்பு மகபாரபாணியின் மனைத்தில் 
ஏற்பட்டைத. அந்தேக் கபாந்தேளூர் வநடுஞ்சபாடலயில் ஒரு தகந்திரமபானை இடைத்தில் நபான்கு கிடள வழிகள 
பிரிந்தேனை. நபான்கில் எந்தே வழியேபாகச் வசன்றைபாலும் பபாடதே சுற்றி அரண்மடனைக்குப் தபபாயச் தசர முடியும். 
வழிகள பிரிகிறை இடைத்தக்கு வந்தேதம், "முன்சிடறை வழியேபாக அரண்மடனைக்குச் வசல்லும் பபாடதேயில் 
வசல்லுங்கள" என்று ஏததேபா ஒரு தீர்மபானைத்தக்கு வந்தே கருத்ததேபாடு சுமப்பவர்களிடைம் கூறினைபார் மகபாரபாணி.
புவனை தமபாகினி குறுக்கிட்டு அடதேத் தேடுத்தக் கூறினைபாள:

"முன்சிடறை வழியேபாகச் சுற்றிக் வகபாண்டு வசன்றைபால் அரண்மடனைடயே அடடைவதேற்கு நளளிரவு 
ஆகிவிடுதம! தவண்டைபாம் ததேவி! எங்களுடடையே பசிடயேப் பற்றி ஏததேபா நிடனைத்தக் கவடலப்பட்டுக் 
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வகபாண்டு நீங்கள முன்சிடறைப் பபாடதேயேபாகப் தபபாகலபாவமன்று வசபால்கிறீர்கள தபபாலிருக்கிறைத. இந்தேப் 
பசி ஒன்றும் பிரமபாதேமில்டல. இடதே எங்களபால் தேபாங்கிக் வகபாளள முடியும். நபாங்களபாவத ஒரு தவடள 
சபாப்பிட்டிருக்கிதறைபாம். பச்டசத் தேண்ணீரபால் கூடை வயிற்டறை நடனைத்தக் வகபாளளபாமல் மகபாரபாணியேபாதர 
எங்கதளபாடு வரும் தபபாத எங்கள பசியும் கடளப்புமபா எங்களுக்குப் வபரித?"

"இல்டல அம்மபா! நீ வசபால்வத தேவறு. என்டனையேறியேபாமதல இன்று கபாடலயிலிருந்த இந்தேக் கணம் வடர
உங்கடளவயேல்லபாம் தன்புறுத்திக் வகபாண்டிருந்த விட்தடைன் நபான். நீங்கள எல்லபாம் பசியும் கடளப்பும் 
அடடைந்திருக்கிறீர்கள என்படதே நபான் உணரபாமலும், நிடனைக்கபாமலும் இருந்தேத எவ்வளவு வபரியே 
தேவறு? பிறைடரத் தன்புறுத்தகிறைடதே உணரபாமல் நபாகரிகமபாகவும், வகபௌரவமபாகவும் இருந்த விடுகிதறைபாம் 
சில சமயேங்களில்."

"ததேவி! தேங்கள கவடலகள ஆயிரமபாயிரம். அவற்றுக்கிடடையிலும் கருடணயும், இரக்கமும் எங்கள 
தமலிருக்கின்றைனை என்று அறிவததே எங்களுக்வகல்லபாம் வயிறு நிடறைந்தே மபாதிரி. முன்சிடறைக்குப் தபபாய 
தநரத்டதே வீணபாக்க தவண்டைபாம். தேவிர, நமத சிவிடக தபபாயச் தசருகிறை தநரத்தக்கு அறைக்தகபாட்டைத்தில் 
உணவு டவத்திருப்பபார்களபா என்பத சந்ததேகம் தேபான்!"

"எல்லபாம் தவண்டியே உணவு இருக்கும். என் வசபாற்படி தகளுங்கள தேடுத்தப் தபசபாமல் முன்சிடறைக்தக 
வசல்லுங்கள" என்று உறுதியேபானை குரலில் மகபாரபாணி உத்தேரவிட்டை பின் புவனை தமபாகினியேபால் தேடுக்க 
முடியேவில்டல. சிவிடக வழிமபாறி விடரந்தேத. வவளளம் தபபால் வபருகும் இந்தேக் கருடண உளளத்டதே 
நிடனைத்தே தபபாத சிவிடக சுமப்பவர்களுக்குக் கூடை மனைம் உருகியேத. அதிகபாரம் வசயபவர்களுக்கு 
அநுதேபாபப்படும் பண்பு குடறைவபாயிருக்கும். ஆனைபால் மகபாரபாணி வபானைவன்மபாததேவிக்கு அநுதேபாப்படும் 
பண்பு அதிகமபாக இருந்தேத. அதிகபாரம் வசயயும் பண்பு மிகக் குடறைவு என்பத அவதரபாடு சிறித தநரம் 
பழகினைபாலும் வதேளிவபாகத் வதேரிந்த விடும்.
---------
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2.20. எடதேயும் இழக்கும் இயேல்பு

இரவு ஒன்பத, பத்த நபாழிடக இருக்கும். முன்சிடறை அறைக்தகபாட்டைத்தின் முன்வபாயிற் கதேவுகள 
அடடைக்கப்பட்டு விட்டைனை. அறைக்தகபாட்டைத்த தவடலகடள முடித்தக் வகபாண்டு ஓயவபாக அமர்ந்த 
உடரயேபாடைலில் ஈடுபட்டிருந்தேனைர் அண்டைரபாதித்தேனும் தகபாடதேயும்.

"இன்னும் ஒரு நபாள வகபாற்டகயில் தேங்கி முத்த மபாடல வபாங்கிக் வகபாண்டு வந்திருக்கலபாம். கலவரத்டதே 
சபாக்குக் கபாட்டிப் பயேமுறுத்தி என்டனை இழுத்தக் வகபாண்டு வந்த விட்டீர்கள. இப்படித் வதேபாடைர்ந்த 
என்டனை ஏமபாற்றிக் வகபாண்தடை வருகிறீர்கள. இத வகபாஞ்சங் கூடை உங்களுக்கு நன்றைபாயில்டல" என்று 
தகபாடதே வம்புக்குக் வகபாடி கட்டி பறைக்கவிட்டைபாள!

"அததேபாதனை தகட்தடைன்! கபாரியேத்ததேபாடுதேபான் தபசுவதேற்கு வந்தேபாயேபா! அன்டறைக்கு நபாம் இருவரும் 
வகபாற்டகயிலிருந்த அந்தே தநரத்தில் திரும்பியிருக்கபா விட்டைபால் அந்தேக் கரவந்தேபுரத்தப் 
பிளடளயேபாண்டைபான் பபாழ்மண்டைபத்தில் அழுதவகபாண்தடை கிடைந்த திண்டைபாடியிருப்பபான். பபாவம்! 
அவனுக்கு அப்படியேபா தநரதவண்டும்? எந்தேப் பயேல்கதளபா திருமுகத்டதேப் பறித்தக் வகபாண்டு அடித்தப் 
தபபாட்டுவிட்டுப் தபபாயிருக்கும் தபபாத நபாம் வசன்றைதேபால் அவனுக்கு உதேவ முடிந்தேத தகபாடதே! இந்தே 
மபாதிரி மற்றைவர்களுக்குத் தன்பத்டதேப் தபபாக்கி உதேவுவதில் கிடடைக்கும் வபருடம ஒரு 
முத்தமபாடலடயேக் கழுத்தில் அணிந்த வகபாளவதேபால் கிடடைக்குமபா?"

"அடைடைபா! என்னை சபாமர்த்தியேமபானை பதில்! உலகத்திலுளள ஆண்பிளடளகள அத்தேடனை தபரும் 
எங்வகங்தகபா நன்றைபாகப் தபசிப் வபயேர் வபாங்கிவிடுகிறைபார்கள. வீட்டுப் வபண்களிடைம் தபசும் தபபாத 
மட்டும் இப்படி அசடு வழிந்த விடுகிறைததே? 'எனைக்கு முத்தமபாடல வபாங்கித் தேருவதேற்கு வக்கில்டல' 
என்று ஒப்புக் வகபாளளுங்கதளன். ஏன் இப்படி பூசி வமழுகிப் பதில் வசபால்கிறீர்கள?"

"அம்மபா தேபாதயே! பரததேவடதே! உன் வவண்கல நபாக்டகக் வகபாஞ்சம் அடைக்கிதயே தபசு. மூடலக்கு மூடல 
படுத்தத் தூங்கிக் வகபாண்டிருக்கும் யேபாத்திரிகர்கள விழித்தக் வகபாண்டு விடைப் தபபாகிறைபார்கள. உன்னிடைம் 
நபான் படும்பபாட்டடை தவறு ஆண்பிளடளகள பபார்த்தவிட்டைபால் வவட்கக் தகடுதேபான்!"

"இந்தேப் பயேம் மட்டும் உங்களுக்கு இருக்கிறைததே, ஒரு முத்தமபாடல வபாங்கிக் வகபாடுத்த விடுவததேபாதனை?"

"தகபாடதே உனைக்கு ஒரு 'அறிவுடர' வசபால்கிதறைன் தகள. 'உன்னுடடையே மடனைவி உனைக்கு அடைங்கியே கற்பும் 
புகழும் உடடையேவளபாய இருந்தேபால் நீ உன் படகவர்களுக்கு முன் பீடு நடடை நடைக்கலபாம்' என்று 
திருவளளுவர் வசபால்லியிருக்கிறைபார். இந்தே அறிவுடரடயே உன்டனைப் தபபான்றை அடைங்கபாப்பிடைபாரிப் 
வபண்கடள நிடனைத்தக் வகபாண்டுதேபான் அவர் கூறியிருக்கிறைபார்."

"ஆகபா! அறிவுடரக்கு ஒன்றுதம குடறைவில்டல. உலகில் மலிவபாக தவண்டைபாவமன்று வவறுத்த ஒதக்கும் 
அளவுக்குக் கிடடைக்கக்கூடியே வபபாருளபாயிற்தறை அத! உங்களுக்குப் படகவர்களும் இல்டல, நீங்கள 
அவர்கள முன் பீடு நடடை நடைக்கவும் தவண்டைபாம்."

"நீ இப்படி முரண்டு பிடித்தேபால் கூறைபாமற் சந்நியேபாசம் வகபாளவடதேத் தேவிர எனைக்கு தவறு வழி இல்டல!"

"சந்நியேபாசம் வகபாளகிறை ஆடளப் பபார். ஒரு பபாடனை புளிக்குழம்பும், புளித்தே தேயிரும், படழயே தசபாறும் 
படுகிறை பபாட்டில் சந்நியேபாசமபாம், சந்நியேபாசம்!"

"ஐதயேபா! மபானைம் தபபாகிறைதேடி... வமல்லப் தபதசன்."

இந்தே தவடிக்டகத் தேம்பதிகள இப்படி இரசமபாகப் தபசிக் வகபாண்டிருக்கிறை கட்டைத்தில் 
அறைக்தகபாட்டைத்தின் வபாயிற் கதேவு பலமபாகத் தேட்டைப்பட்டைத. இருவரும் எழுந்திருந்த தபபாயக் கதேடவத் 
திறைந்தேபார்கள. அந்தே அகபாலத்தில் இருளில் வபாயிலில் நின்று வகபாண்டிருந்தேவர்கடளப் பபார்த்தேததம 
அவர்கள திடகப்பின் எல்டலடயே அடடைந்தேனைர்.

மகபாரபாணி வபானைவன்மபாததேவியேபாரும் மற்வறைபாரு வபண்ணும் வபாயிலில் நின்று வகபாண்டிருந்தேனைர். 
பல்லக்டக இறைக்கிவிட்டு ஓயந்த தபபாய நிற்கும் நபாலு தபபாகிகடளயும் (பல்லக்குத் தூக்கிப் தபபாதவபார்) 
அண்டைரபாதித்தேனும் தகபாடதேயும் கண்டைனைர்.

"ததேவீ! வரதவண்டும், வரதவண்டும் இந்தே தநரத்தில் எதிர்பபாரபாதே விதேமபாகத் தேபாங்கள வந்தேருளியேத 
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அறைக்தகபாட்டைத்தக்தக வபருடம" என்று பரபரப்படடைந்த கூறினைபான் அண்டைரபாதித்தேன். தகபாடதே ஒன்றும் 
தபசத் ததேபான்றைபாமல் பயேபக்திதயேபாடு மகபாரபாணிடயேக் டககூப்பி வணங்கினைபாள. அவசரம் அவசரமபாக 
உளதள ஓடிப்தபபாயக் டகவிளக்டகப் வபபாருத்தி ஏற்றிக் வகபாண்டு வந்தேபான் அண்டைரபாதித்தேன். அவன் 
விளக்டக முன்னைபால் பிடித்தக் வகபாண்டு மகபாரபாணிடயேயும் வண்ண மகடளயும் உளதள அடழத்தச் 
வசன்றைபான்.

தகபாடதே ஓடிப் தபபாய மகபாரபாணி அமர்வதேற்தகற்றை ஆசனைம் ஒன்டறைத் ததேடி எடுத்தக் வகபாண்டு வந்த 
தபபாட்டைபாள. மகபாரபாணி அமர்ந்த வகபாண்டைபார். அண்டைரபாதித்தேன் மகபாரபாணி என்னை கூறைப் தபபாகிறைபார் 
என்படதேக் தகட்பதேற்குச் சித்தேமபாகக் டகக்கட்டி வபாய வபபாத்திப் பவ்யேமபாக அருகில் நின்றைபான். புவனை 
தமபாகினி தேடரயில் மகபாரபாணிக்கு அருதக உட்கபார்ந்த வகபாண்டைபாள. மருண்டை பபார்டவதயேபாடு தகபாடதே 
அண்டைரபாதித்தேனின் முதகுக்குப் பின்னைபால் அடைக்க ஒடுக்கமபாகத் ததேபாற்றைமளித்தேபாள. அவளுடடையே 
கலகலப்பபானை சுபபாவத்தக்கும், குறுகுறுப்பபானை தபச்சுக்கும் முற்றிலும் மபாறைபாக இருந்தேத, அவள 
வசயேற்டகயேபாக வருவித்தக் வகபாண்டை அந்தே அடைக்கம்.

"என்னை ஐயேபா, அறைக்தகபாட்டைத்த மணியேக்கபாரதர! பசிதயேபாடு உங்கள அறைக்தகபாட்டைத்டதேத் ததேடிக் வகபாண்டு
வந்திருக்கிதறைபாம். எங்கள வயிற்டறை நிரப்புவதேற்கு ஏதேபாவத டவத்திருக்கிறீரபா?"

மகபாரபாணி விடளயேபாட்டுக்கபாகக் தகட்கிறைபாவரன்று நிடனைத்தக் வகபாண்டைபான் அண்டைரபாதித்தேன்.

"ததேவி! தேபாங்கள உத்தேரவிட்டைபால் இப்தபபாததே அறுசுடவ உண்டி தேயேபாரித்த அளிக்கிதறைபாம்."

"தேயேபாரிக்கவும் தவண்டைபாம் ஒன்றும் தவண்டைபாம். இந்தே தவடளயேல்லபாதே தவடளயில் உம்டமயும் உமத 
மடனைவிடயேயும் சிரமப்படுத்தம் தநபாக்கம் எங்களுக்கு இல்டல. டகவசம் என்னை உணவு இருந்தேபாலும் 
அத தபபாதம்!"

"டகவசம் ஒன்றும் வடகயேபாக இல்டல. ஒரு வநபாடியில் அட்டிற்சபாடலயில் மடடைப் பரிசபாரகம் புரியும் 
பணிப்வபண்கடள எழுப்பி வந்த அடுப்பு மூட்டைச் வசபால்லிவிடுகிதறைன்."

"அடுப்பு மூட்டைச் வசபால்வத இருக்கட்டும். டகயில் என்னை உணவு இருந்தேபாலும் நபாங்கள உண்ணத் தேயேபார்.
வடகயேபாக தவண்டுவமன்று இப்தபபாத நபாங்கள எதிர்பபார்க்கவில்டல."

மகபாரபாணி விடளயேபாட்டுக்கபாகக் தகட்கவில்டல, உண்டமயேபாகதவ தகட்கிறைபாவரன்று அவனுக்கு 
அப்தபபாததேபான் விளங்கியேத.

"ததேவீ! நீங்கள அப்படிச் வசபால்லக்கூடைபாத? வபபாறுத்திருந்த நபாங்கள தேயேபாரிக்கும் அறுசுடவ உணடவ 
ஏற்றுக் வகபாண்டு தேபான் தபபாக தவண்டும். வரபாதேவர் வந்திருக்கிறீர்கள" என்று தகபாடதே பணிவபானை குரலில்
முன்னைபால் வந்த தவண்டினைபாள. அவள குரலில் ஆவல் கிளர்ந்த ஒலித்தேத!

"நபான் சபாப்பிடை தவண்டுவமன்பதேற்கபாகக் தகட்கவில்டல வபண்தண! எனைக்கு அத முக்கியேமில்டல. 
பல்லக்குச் சுமந்த வகபாண்டு வந்தேவர்களின் பசிடயே முதேலில் தீர்த்த விடை தவண்டும்! அப்புறைம் இந்தேப் 
வபண் கபாடலயிலிருந்த என்னிடைம் வசபால்லபாமல் பட்டினி கிடைக்கிறைபாள. இவள பசிடயேயும் தீர்க்க 
தவண்டும்!"

"நீரில் இட்டை படழயே தசபாறும், புளிக் குழம்பும் தேபான் இருப்படவ. அடவ இந்தே தநரத்தில் வபாயக்குச் 
சுடவயேபாக இருக்கபாத. தேயேவு வசயத அடிசில் ஆக்கிதயே அளித்த விடை அனுமதிக்க தவண்டும்" என்று 
வகஞ்சினைபாள தகபாடதே. மகபாரபாணி தகட்கவில்டல. இருந்தே உணதவ தபபாதம் என்றைபார். அண்டைரபாதித்தேன் 
வபாயிற்புறைம் தபபாயப் பல்லக்குத் தூக்கிகடள அடழத்த வந்த உட்கபார்த்தினைபான்.

தகபாடதே தசபாற்டறைப் பிடசந்த ஒவ்வவபாருவருக்கும் இடலயில் வகபாண்டு வந்த டவத்தேபாள. புவனை 
தமபாகினிக்குக் கூடை அடதேதயே அளித்தேபாள அவள. மகபாரபாணிக்கு மட்டும் அந்தேப் படழயே தசபாற்டறைக் 
வகபாடுக்கவில்டல. பயேந்த கூசிப் தபசபாமல் இருந்தவிட்டைபாள. அரண்மடனையில் முக்கனிகளும், பபாலும், 
ததேனும், நறு வநயயும், அறுசுடவ உண்டிகளும் உண்ணும் மகபாரபாணியிடைம் சில்லிட்டுக் குளிர்ந்தே படழயே
தசபாற்டறையும், ஆறிப்தபபானை புளிக் குழம்டபயும் எப்படிக் வகபாடுப்பத? புதிதேபாகத் தேயேபாரிக்கவும் 
மகபாரபாணி சம்மதிக்க மபாட்தடைவனைன்கிறைபார்.

குழந்டதேகள உண்படதேக் கருடண தேதம்பி வழிந்த அகமும் புறைமும் தேளும்ப இருந்த கபாணும் தேபாய 
தபபால, அவர்கள உண்படதேப் பபார்த்தக் வகபாண்தடை வீற்றிருந்தேபார் மகபாரபாணி. அவர் உளளம் நிடறைந்தேத.
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எல்தலபாரும் உண்டு எழுந்தே பின் தகபாடதே தசபாறு பிடசந்தே உண்கலத்தில் ஒரு சிறு ததேங்கபாயேளவு படழயே 
தசபாறு மீதேம் இருந்தேத. மகபாரபாணி அடதேப் பபார்த்தேபார். தகபாடதேடயே அருகில் கூப்பிட்டு, "வபண்தண! 
அந்தேச் தசபாற்டறை ஓர் இடலயில் திரட்டி டவத்த எடுத்தக் வகபாண்டு வபா" என்று கூறினைபார்.

"ததேவி... அத..." ஏததேபா வசபால்லித் தேடுக்க முயேன்றைபாள தகபாடதே.

"வசபான்னைபால் வசபான்னைபடி எடுத்தக் வகபாண்டு வபா" என்று அழுத்தேமபானை வதேபானியில் மகபாரபாணி 
இடடையிட்டுக் கூறியேதேபால் தகபாடதே மறுதபச்சுப் தபச வழியில்டல. அப்படிதயே இடலயில் திரட்டி 
எடுத்தக் வகபாண்டு வந்தேபாள.

மகபாரபாணி தின்பண்டைத்தக்கபாக டகடயே நீட்டி ஒரு வசல்லக் குழந்டதேடயேப் தபபால் இரு டககடளயும் 
நீட்டி ஆடசதயேபாடு இடலடயே வபாங்கிக் வகபாண்டைபார். அடுத்தே கணம் அவருடடையே வலக்டக விரல்கள, 
இடைத டகயில் ஏந்திக் வகபாளளப்பட்டை இடலயிலிருந்த தசபாற்றுத் திரடள அளளி வபாயக்குக் வகபாண்டு 
தபபாயினை.

பல்லக்குத் தூக்கிகள, வண்ணமகள, தகபாடதே, அண்டைரபாதித்தேன் - அத்தேடனை தபருக்கும் ஒதர திடகப்பு. 
பிடிவபாதேமபாக அந்தேச் தசபாறுதேபான் தவண்டுவமன்று மகபாரபாணி வற்புறுத்திக் தகட்டு வபாங்கிச் சபாப்பிடும் 
தபபாத எப்படித் தேடுக்க முடியும்?

எல்தலபாரும் இரக்கமும், பரிதேபாபமும் தேதம்பும் விழிகளபால் இடலடயே ஒரு டகயேபால் ஏந்தி மற்வறைபாரு 
டகயேபால் உண்ணும் அந்தேப் தபரரசிடயே இடமக்கபாமல் பபார்த்தக் வகபாண்டு நின்றைபார்கள.

"ஏன் இப்படிப் பபார்க்கிறீர்கள? பபாற்தசபாறு உண்கிறைவள படழயே தசபாறு உண்கிதறைதனை என்று தேபாதனை 
வியேக்கிறீர்கள? பபாற்தசபாறைபானைபால் என்னை? படழயே தசபாறைபானைபால் என்னை? பபார்த்தேபால் இரண்டும் ஒதர 
நிறைந்தேபான்!" - சிரித்தக் வகபாண்தடை அவர்களுக்குச் வசபான்னைபார் மகபாரபாணி.

'எடதேயும் இழக்கத் தணிகிறை மனைம் தவண்டும்' என்று கபாந்தேளூர் மணியேம்பலத்தில் மகபாரபாணி தேனைக்குத் 
தேபாதனை வசபால்லிக் வகபாண்டை வபாக்கியேம் புவனைதமபாகினிக்கு இப்தபபாத நிடனைவுக்கு வந்தேத.

சிறித தநரம் அறைக்தகபாட்டைத்தில் இருந்த விட்டு, இரதவ பயேணத்டதே மீண்டும் வதேபாடைங்கி 
அரண்மடனைக்குப் தபபாய விட்டைபார்கள அவர்கள.

---------
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2.21. சதி உருவபாகிறைத

வகபாடும்பபாளூர் அரச மபாளிடகயின் ஒரு புறைத்ததே தேனியேபாக அமர்ந்த, பல வசயதிகடளயும் தபசியே பின் 
வடைதிடசயேரசர்கள வபாடள உருவி நீட்டிச் சூளுடர வசயத வகபாண்டிருந்தே சமயேத்தில் அந்தே வீரன் வந்த 
அப்படிக் கூறியேத பரபரப்டப உண்டைபாக்கிவிட்டைத.

"அரதச! அவசரமபாக ஓர் ஒற்றைன் ததேடிக் வகபாண்டு வந்திருக்கிறைபான். அவடனை இங்தக அனுப்பலபாமபா?" 
என்று தசபாழனிடைம் மட்டும் தேபான் தகட்டுத் வதேரிந்த வகபாண்டு தபபாக வந்தேபான் அவன். வகபாடும்பபாளூர் 
மன்னைன் தேன் வபாள நுனியேபால் அடித்தத் தேளளியே வண்டு வந்தேவன் முகத்தில் தபபாய விழுந்தேதேனைபால் 
அவன் 'என்னைதவபா, ஏததேபா' என்று எண்ணி ஒரு கணம் வபபாறி கலங்கிப் தபபாயவிட்டைபான்.

"ஒற்றைன் எங்கிருந்த வந்திருக்கிறைபானைபாம்?" என்று தசபாழன் தகட்டை தகளவிக்குத் தேன்டனை சமபாளித்தக் 
வகபாண்டு மறுவமபாழி வசபால்லச் சிறித தநரம் பிடித்தேத அவனுக்கு.

"அந்தே ஒற்றைடனை இங்தகதயே அனுப்பிடவ" என்று வந்தேவனுக்குக் கூறி அனுப்பினைபான் தசபாழன். ஒற்றைன் 
வகபாண்டு வரும் வசயதி என்னைவபாக இருக்குதமபா என்றை பரபரப்பு ஒவ்வவபாருவருக்கும் ஏற்பட்டைத. 
ஒவ்வவபாருவருடடையே கண்களும் தேங்கள முகத்டதேத் தேவிர மற்றை நபான்கு தபருடடையே முகங்கடளயும் 
பபார்ப்பதில் ஆவல் கபாட்டினை. எல்தலபாரும் எல்தலபாடரயும் பபார்த்தவிடை முயேல்கின்றை அந்தே நிடல ஒருவர் 
மனைத்டதேயும், உணர்ச்சிடயேயும் அறியே முற்படுவதில் மற்றைவருக்கு எவ்வளவு தடிப்பு இருக்கிறைத 
என்படதேக் கபாட்டியேத. அந்தேத் தடிப்பின் தவகத்தக்கு உச்சநிடல உண்டைபாக்குகிறைவடனைப் தபபால் ஒற்றைன் 
அவர்களுக்கு முன்னைபால் வந்த பணிவபாக வணங்கியேபடிதயே நின்றைபான்.

இப்தபபாத எல்தலபார் கண்களும் ஒற்றைன் முகத்டதே ஊடுருவினை. தசபாழன் உரிடமடயேயும், அதிகபாரம் 
வசயயும் ஆற்றைடலயும் கபாட்டும் பபாவடனையில், "என்னை வசயதி வகபாண்டு வந்தேபாய? விடரவில் வசபால். 
எங்கள ஆவடல வளர்க்கபாததே" என்று ஒற்றைடனை அதேட்டினைபான். நடுங்கும் குரலில் ஒற்றைன் கூறைத் 
வதேபாடைங்கினைபான்.

"தவந்தேர் தவந்ததே! வதேன்பபாண்டி நபாட்டின் வடைக்கு எல்டலப் பகுதிகளில் முன்பு தபபால் இப்தபபாத 
எங்களபால் கலவரமும், குழப்பமும் வசயயே முடியேவில்டல. கரவந்தேபுரத்த வீரர்கள எல்டலப்புறைப் 
பகுதிகளில் விழிப்புடைன் கபாத்த நிற்கிறைபார்கள. முத்தக்குளிக்கும் தடறைடயேச் சுற்றித் ததேடவயேபானை படடை 
வீரர்கடளக் கபாவல் டவத்தக் வகபாண்டு, முத்தக் குளிப்டபத் வதேபாடைர்ந்த நடைத்தகிறைபார்கள. 'நபாம் 
படடைவயேடுக்கப் தபபாகிதறைபாம்' என்றை வசயதிடயேப் பரவ விட்டை தபபாத வதேபாடைக்கத்தில் அங்தகயிருந்தே 
பரபரப்பு இப்தபபாத இல்டல. மகபாமண்டைதலசுவரரபானை இடடையேபாற்று மங்கலம் நம்பி அரண்மடனையிதல
வந்த தேங்கியிருந்த எல்லபாக் கபாரியேங்கடளயும் தேம்முடடையே தநரடி தமற்பபார்டவயில் வசயகின்றைபாரபாம். 
தபபார் தநரிட்டைபால் ஈழ நபாட்டுப் படடைகளும், தசர நபாட்டுப் படடைகளும் வதேன்பபாண்டி நபாட்டுக்கு 
உதேவியேபாக வந்த தசர்ந்த வகபாளளலபாவமன்று ஒரு தேகவல் கபாதில் விழுகிறைத. இததேபா அந்தேச் வசயதிக்கு 
ஆதேபாரமபாக ஓர் ஓடலடயேயும் டகப்பற்றிதனைபாம்" என்று வசபால்லிக் வகபாண்தடை, தேபான் வகபாணர்ந்திருந்தே 
ஓடலடயே எடுத்தக் வகபாடுத்தேபான் ஒற்றைன்.

தசபாழன் அடதே வபாங்கி விரித்தேபான். மற்றை நபால்வரும் ஓடி வந்த அவடனைச் சூழ்ந்த வகபாண்டைபார்கள. அந்தேத்
திருமுகதவபாடல இடடையேபாற்று மங்கலம் நம்பியேபால் கரவந்தேபுரத்தச் சிற்றைரசனுக்கு 
அனுப்பப்பட்டைதேபாகும். மிகமிக முக்கியேமபானை இரகசியே ஓடல என்படதேக் கபாட்டும் அரசபாங்க 
இலச்சிடனைகவளல்லபாம் அதில் இருந்தேனை. 'வடைதிடசயேரசர் படடைவயேடுப்பு தநர்ந்தேபாலும் அடதே நிடனைத்த
அதிகம் கவடல வகபாளள தவண்டியே அவசியேமில்டலவயேன்றும் ஈழப் வபரும் படடையும், மடலநபாட்டுச் 
தசரர் படடையும் தேங்களுக்கு உதேவி புரியும்' என்றும் மகபாமண்டைதலசுவரர் கரவந்தேபுரத்தப் 
வபரும்வபயேர்ச்சபாத்தேனுக்குப் பரம இரகசியேமபாக எழுதியிருந்தேபார் அந்தே ஓடலயில்.

"கரவந்தேபுரத்தத் தூதேனிடைமிருந்த டகப்பற்றியேவதேன்று முன்தப ஒரு வசயதித் திருமுகத்டதே நம் ஆட்கள 
அனுப்பியிருந்தேபார்கள. அதில் கண்டை வசயதிகளுக்கும், இதில் கபாணும் வசயதிகளுக்கும் முழு அளவில் 
முரண்பபாடு இருக்கிறைததே? நபாம் படடைவயேடுக்கப் தபபாகிதறைபாவமன்றை வசயதிடயேக் தகட்டு அவர்கள 
பீதியும் பரபரப்பும் அடடைந்திருப்படதே அந்தே ஓடலயிலிருந்த அனுமபானித்ததேபாம். ஆனைபால் இப்தபபாத 
கிடடைத்திருக்கும் இந்தே ஓடலயிதலபா தபபாடரப் பற்றிதயே கவடலப்படைபாமல் 'பபாரபாமுகமபாக இருப்பத 
தபபாலத் வதேரிகிறைத'. இதேன் மர்மம் என்னைவபாக இருக்கும்?"

தசபாழ தகபாப்பரதகசரி பரபாந்தேகன் அந்தே ஓடலடயேப் படித்த முகத்தில் சிந்தேடனைக் குறியுடைன் 
மற்றைவர்கடளப் பபார்த்த இப்படிக் தகட்டைபான்:

221



"எனைக்கு ஒரு சந்ததேகம். இவ்வளவு அந்தேரங்கமபானை அரசபாங்கச் வசயதி அடைங்கியே திருமுகத்டதே நம் ஒற்றைர் 
டகயில் சிக்கிவிடுகிறை அளவு சபாதேபாரணமபானை முடறையில் மகபாமண்டைதலசுவரர் எப்படிக் 
வகபாடுத்தேனுப்பினைபார்? நபாம் சிந்திக்க தவண்டியே இடைம் இததேபான்!" என்று வகபாடும்பபாளூரபான் தேன் 
சந்ததேகத்டதேத் வதேரிவித்தேபான். உடைதனை ஒற்றைன் குறுக்கிட்டுப் பதில் வசபான்னைபான்: "அரதச! முன்பு 
டகப்பற்றியே திருமுகத்டதேயேபாவத அதிகம் சிரமப்பட்டு அந்தேத் தூதேடனைப் பபாழ்மண்டைபத்த இருளில் 
நடுக்கபாட்டில் அடித்தப் தபபாட்டு விட்டுக் டகப்பற்றிதனைபாம். ஆனைபால் இரண்டைபாவத திருமுகத்டதேக் 
வகபாண்டு வந்தே தூதேன் சரியேபானை பயேந்தேபான்வகபாளளிப் பயேல் தபபாலிருக்கிறைத. நடுவழியில் நபாங்கள 
அவனுடடையே குதிடரடயே மறித்தக் வகபாண்டைததம, 'ஐதயேபா என்டனை விட்டுவிடுங்கள. ஒன்றும் 
வசயயேபாதீர்கள. நபான் என்னிடைம் இருக்கும் அரசபாங்க ஓடலடயேக் வகபாடுத்த விடுகிதறைன்' என்று 
அவனைபாகதவ ஓடலடயே எடுத்தக் வகபாடுத்தவிட்டு ஓடிப்தபபாய விட்டைபான்."

"யேபார் யேபார் தசர்ந்தவகபாண்டு அவடனை வழி மறித்தீர்கள? எந்தே இடைத்தில் வழி மறித்தீர்கள?" - 
வகபாடும்பபாளூரபான் அந்தே ஒற்றைடனைக் குறுக்குக் தகளவி தகட்டு மடைக்கினைபான்.

"கரவந்தேபுரத்தக்கும் அரண்மடனைக்கும் வசயதித் வதேபாடைர்பு வதேபாடைங்கியே நபாளிலிருந்த நம் ஆட்களபாகியே 
வசம்பியேன், இரும்வபபாடறை, முத்தேடரயேன் ஆகிதயேபாரும் நபானும் கரவந்தேபுரம், வகபாற்டக ஆகியே 
பகுதிகளிலும் இவற்றுக்கும் நடுவழியிலுளள வனைபாந்தேரப் பிரததேசங்களிலும் ஓயேபாமல் சுற்றிக் வகபாண்தடை
இருக்கிதறைபாம். வதேற்தகயிருந்த கரவந்தேபுரத்தக்கு வரும் வழியில் தமற்கு மடலச் சரிவிலுளள கபாடுகள 
தேபான் நம் திட்டைங்கடள மடறைந்திருந்த வசயயே ஏற்றை இடைவமன்று தீர்மபானித்தக் வகபாண்டு வபரும் பகுதி 
தநரம் அங்தகதயே இருக்கிதறைபாம். நம்முடடையே மற்றை ஆட்கள வபபாதியேமடலப் பகுதிகளிலும் வபபாருடந 
நதிக் கடரதயேபாரங்களிலுளள சிற்றூர்களிலும் தேனித்தேனிக் குழுவபாகப் பிரிந்த மடறைந்திருக்கிறைபார்கள."

"தபபாதம்! நீ தபபாய வவளிதயே இரு. நபாங்கள மறுபடியும் கூப்பிட்டு அனுப்பினைபால் மட்டும் உளதள வபா."

தசபாழனுடடையே குரல் கடுடமயேபாகவும் கண்டிப்பபாகவும் இருந்தேத. அந்தே ஒற்றைன் வணங்கிவிட்டு, 
அங்கிருந்த வவளிதயேறிச் வசன்றைபான். அவர்கள ஐந்த தபரும் தேனிடமயில் மறுபடியும் ஒன்றுபட்டுச் 
சிந்தேடனையில் ஆழ்ந்தேபார்கள. சற்று முன் வீரபாதவசமபாக வபாட்கடள உருவி உயேர்த்திச் சபதேமும், 
உடைன்படிக்டகயும் வசயத வகபாண்டை தபபாத இருந்தே வீறைபாப்பு இப்தபபாத அவர்களிடைம் இல்டல. தசபாழன்
தகட்டைபான்: "வகபாடும்பபாளூர் மன்னைதர! உங்களுக்கு என்னை ததேபான்றுகிறைத? இலங்டக மன்னைனும், தசரன் 
அவர்களுக்குப் படடை உதேவி வசயவபார்கவளன்று நம்புகிறீர்களபா?"

"நம்பபாமல் எப்படி இருக்க முடியும்? குமபார பபாண்டியேனுக்குச் தசரன் தேபாயவழிப் பபாட்டைன் முடறையினைன், 
ஈழநபாட்டுக் கபாசிபன் குமபாரபபாண்டியேடனைத் தேன் உயிரினும் இனியே நண்பனைபாகக் கருதி வருகிறைபான். 
இரபாசசிம்மனுக்கும் கபாசிப மன்னைனுக்கும் இந்தேக் வகழுதேடகடம நட்பு எப்தபபாத, எதேன் மூலம் 
ஏற்பட்டைவதேன்று வதேரியேவில்டல. வதேன்பபாண்டி நபாட்டு அரசியேல் சூழ்நிடலகளில் தன்பங்களும், 
ததேபால்விகளும் ஏற்படும் தபபாவதேல்லபாம் இரபாசசிம்மடனைத் தேன்னிடைம் வரவடழத்த இருக்கச் வசயத 
வகபாளகிறைபான் ஈழ நபாட்டு மன்னைன். ஈழ மண்டைலப் வபரும் படடையின் தேடலவனைபாகியே சக்கதசனைபாபதி ஒரு 
பழம் புலி. கடைற்தபபாரிலும் தேடரப்தபபாரிலும் பலமுடறை வவற்றி வபற்றை அநுபவமுளளவன். ஆகதவ 
இவர்கள எல்தலபாரும் ஒன்று தசருவதேபாயிருந்தேபால் அந்தே ஒற்றுடமயின் விடளடவப் பற்றி நபாம் 
சிந்தித்ததே ஆக தவண்டியிருக்கிறைத" என்று மற்றை நபான்கு தபர் முகங்கடளயும் மபாறி மபாறிப் பபார்த்தக் 
வகபாண்தடை வசபான்னைபான் வகபாடும்பபாளூர் மன்னைன்.

"இந்தே ஒற்றுடமதயே ஏற்படை முடியேபாதேபடி இடதேத் தேகர்ப்பதேற்கு நபாம் முயேற்சி வசயதேபால் என்னை?" - 
அரசூருடடையேபானின் தகளவி இத.

"நமக்குள நம் நன்டமக்கபாக ஒற்றுடமயேபாக இருக்க தவண்டுவமன்று நிடனைக்கிறை ஒவ்வவபாரு கூட்டைமும், 
ஒவ்வவபாரு இனைமும், அடுத்தேவர்கள அப்படி ஒற்றுடமயேபாக இருக்க விடைபாமல் வசயயேதவ முயேல்கிறைத. 
வடைக்தக நமக்குள வபருங் கூட்டைணி ஒன்று அடமத்த நபாம் உடைன்படிக்டக வசயத வகபாளகிறை மபாதிரி 
வதேற்தகயும் வசயயே நிடனைப்பபார்கள அல்லவபா?" என்று குறும்புத்தேனைமபாக - ஆனைபால் தகபாபத்ததேபாடு - 
மறுவமபாழி வசபான்னைபான் கீடழப் பழுவூர்க் கண்டைன் அமுதேன்.

"எனைக்வகன்னைதவபா இப்படித் ததேபான்றுகிறைத; வதேற்தக அவர்கள மூவரும் ஒன்றுபடுவதேபால் படடைபலம் 
வபருகினைபாலும் அடதேப் பற்றி நபாம் கவடல வகபாளள தவண்டியேத இல்டல. நம் ஐவருடடையே 
உடைன்படிக்டக, ஒற்றுடம சபாதிக்கிறைடதே விடை அடவகள அதிகமபாகச் சபாதித்த விடை முடியேபாத!" என்று 
பரதூருடடையேபானின் கருத்த வவளிப்பட்டைத.

"யேபார் என்னை தவண்டுமபானைபாலும் கூறுங்கள. முன்பு உடறையூரில் நடைந்தே மந்திரபாதலபாசடனைக் கூட்டைத்தில் 
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நபான் கூறி ஏற்பபாடு வசயதே திட்டைப்படி எல்லபாம் நடைந்திருந்தேபால் இப்தபபாத இப்படிவயேல்லபாம் 
நடைந்திருக்கபாத. இந்தேப் புதியே கவடலகளும் கிளம்பியிருக்க வழியில்டல" என்று சிறித படைபடைப்தபபாடு 
தபசியே வகபாடும்பபாளூர் மன்னைடனைச் தசபாழன் டகயேமர்த்தி நிறுத்தினைபான். "நபாம் என்னை வசயயே முடியும்? 
உங்கள திட்டைத்டதே அப்படிதயே ஏற்றுக் வகபாண்டு குமபாரபபாண்டியேடனையும், மகபாரபாணிடயேயும் ஒழித்த 
விடுவதேற்கு ஆட்கடள அனுப்பிதனைபாம். மகபாரபாணிடயேக் வகபாடல வசயயும் முயேற்சியும், இடடையேபாற்று 
மங்கலம் நம்பிடயே நம்மவரபாக ஆக்கிக் வகபாளளலபாம் என்றை எண்ணமும் சபாத்தியேமில்டல என்று 
ஆகிவிட்டைத. உங்கள திட்டைத்தில் ஒதர ஓர் அம்சத்டதேப் பற்றியே முடிவு தேபான் இன்னும் வதேரியேவில்டல. 
அதேபாவத குமபாரபபாண்டியேடனைக் வகபால்வதேற்கபாகத் ததேடிச் வசன்றைவர்கள இன்னும் திரும்பி வரவில்டல. 
அவர்களும் திரும்பி வந்தவிட்டைபால் உங்கள திட்டைம் முழு வவற்றியேபா, அல்லத முழுத் ததேபால்வியேபா 
என்பத வதேரிந்த விடும்" என்று தசபாழன் விவரமபாகப் பதில் கூறியே பின்தப வகபாடும்பபாளூரபானின் 
படைபடைப்பு அடைங்கியேத. அப்படியிருந்தம் அவன் விட்டுக் வகபாடுக்கபாமல் தபசினைபான்: "என் திட்டைம் 
ததேபால்வியேபா, வவற்றியேபா என்பதேற்கபாக இங்கு வபாதிடுகிறை தநபாக்கம் எனைக்கு இல்டல. நம்முடடையே 
கனைவுகள விடரவில் நனைவபாக தவண்டும் என்பதேற்கபாகத்தேபான் அந்தேத் திட்டைத்டதேக் கூடைச் வசபான்தனைன். 
இளவரசன் இரபாசசிம்மனும் மகபாரபாணி வபானைவன்மபாததேவியும் உயிதரபாடு இருக்கிறைவடர தசரப் படடை 
உதேவி, இலங்டகப் படடை உதேவி முதேலியே உதேவிகவளல்லபாம் வதேன்பபாண்டி நபாட்டுக்குக் கிடடைத்ததே தீரும்.
பபாண்டியே மரபின் எஞ்சியே இரு உயிர்களபானை மகபாரபாணியும், இளவரசனும் அழிந்த தபபாயவிட்டைபால் 
அதேன் பின்னைர் மகபாமண்டைதலசுவரருக்கபாகதவபா, தேளபதி வல்லபாளததேவனுக்கபாகதவபா, 
கரவந்தேபுரத்தேபானுக்கபாகதவபா யேபாரும் படடை உதேவி வசயயே மபாட்டைபார்கள. உதேவியேற்றை அந்தேச் சூழ்நிடலயில் 
மிக எளிதேபாக வதேன்பபாண்டி நபாட்டடை நபாம் டகப்பற்றி விடைலபாம். அதேற்கபாகத்தேபான் அந்தேத் திட்டைத்டதேதயே 
அப்தபபாத நபான் கூறிதனைன்.

"இப்தபபாதம் கபாரியேம் ஒன்றும் டகமீறிப் தபபாயவிடைவில்டல. இரபாசசிம்மடனைத் ததேடிச் வசன்றை நம் 
ஆட்கள கபாரியேத்டதே முடித்த விட்டு வந்தேபால் எல்லபாம் சரியேபாகிவிடும். இரபாசசிம்மதனை இறைந்தே பின் 
வதேன்பபாண்டி நபாட்டுக்கு எவன் படடை உதேவி வசயயேப் தபபாகிறைபான்?" என்று கூறியே அரசூருடடையேபாடனை 
வன்டமயேபாக எதிர்த்தப் தபசினைபான் கண்டைன் அமுதேன். "அரசூருடடையே வசன்னிப் தபரடரயேதர நீங்கள 
இப்தபபாத தபபாடுகிறை கணக்குத்தேபான் தேப்புக் கணக்கு. இரபாசசிம்மன் இருப்பதேபால் எவ்வளவு வகடுதேதலபா 
அடதேப் தபபால் நபான்கு மடைங்கு வகடுதேல் அவன் இறைப்பதேபால் ஏற்படும். அவன் உயிருக்குயிரபாகப் பழகும் 
இலங்டகக் கபாசிபனும், பபாட்டைனைபாகியே தசரனும் அவனுடடையே சபாவுக்கு வடைதிடசயேரசரபாகியே நபாம் 
கபாரணமபாயிருந்ததேபாவமன்று அறிந்த வகபாளள தநர்ந்தேபால் எவ்வளவு வகபாதிப்படடைவபார்கள என்று 
நிடனைத்தப் பபாருங்கள! அந்தேக் வகபாதிப்பின் பயேன் யேபார் தேடலயில் விடியுவமன்று நீங்கள சிறிதேபாவத 
சிந்தித்தீர்களபா?" - கண்டைன் அமுதேனுடடையே தபச்டச ஆதேரிப்பவன் தபபால் தசபாழனும் தேடலயேபாட்டினைபான்.

"கீடழப் பழுவூரபார் வசபால்வடதேயும் நபாம் சிந்திக்கத்தேபான் தவண்டும். இப்தபபாதிருக்கிறை சூழ்நிடலடயே 
மட்டும் டவத்தக் வகபாண்டு இரபாசசிம்மனுடடையே வபருடமடயே நபாம் தகவலமபாக மதிப்பிட்டு 
விடுவதேற்கு இல்டல. இப்தபபாதிருக்கிறைடதே விடை இன்னும் இடளஞனைபாயிருந்தே அந்தேக் கபாலத்திதலதயே 
டவப்பூரிலும், நபாவற்பதியிலும் நடைந்தே இரண்டு வபரியே தபபார்களில் இரபாசசிம்மன் என்டனைத் ததேபாற்கச் 
வசயதிருக்கிறைபான். உவப்பிலிமங்கலத்தில் நடைந்தே தபபாரில் நம் எல்தலபாடரயுதம வவன்றிருக்கிறைபான். 
இததேபா இன்டறைக்கு நம்மிடடைதயே இவ்வளவு வீரமபாகப் தபசுகிறைபாதர, இந்தேக் வகபாடும்பபாளூர் 
மன்னைடரதயே பபாண்டிநபாட்டுப் படடைகள ஓடை ஓடை விரட்டியிருக்கின்றைனை. அடதே அவரும் மறைந்திருக்க 
மபாட்டைபாவரன்தறை நிடனைக்கிதறைன்!" - இப்படிச் வசபால்லியேவபாதறை விஷமத்தேனைமபாக நடகத்தக் வகபாண்தடை 
வகபாடும்பபாளூரபானின் முகத்டதேப் பபார்த்தேபான் தசபாழன். அந்தே முகத்தில் எளளும் வகபாளளும் அளளித் 
தூவினைபால் வபபாரிந்த வவடிக்கும் தபபாலிருந்தேத. அவ்வளவு ஆத்திரம் கனைன்று வகபாண்டிருந்தேத.

"தேஞ்டசப் வபருமன்னைர் அவர்கள இன்வனைபாரு தபபாடர கூறை மறைந்தவிட்டைபார்கள. வஞ்சமபாநகரத்தில் 
நடைந்தே மபாவபரும் தபபாரில் இரபாசசிம்மன் தேன் பபாட்டைனுக்கு உதேவி வசயத வபாடக சூடியிருக்கிறைபான். 
கடடைசியேபாக அவன் நம்மிடைம் ஒருமுடறை மதடரயில் ததேபாற்று, நபாட்டின் ஒரு சிறு பகுதிடயே இழந்த 
விட்டிருப்பதேனைபால் பலத்டதேக் குடறைவபாக மதிக்கக் கூடைபாத" என்று தமலும் தேன் கருத்டதே 
வற்புறுத்தினைபான் கீடழப் பழுவூர்ச் சிற்றைரசன்.

அவர்கள இவ்வபாறு தபசிக் வகபாண்டு அமர்ந்திருந்தே தபபாத வபாயிற் பக்கம் வதேரிகிறைபாற் தபபான்றை இடைத்தில்
அமர்ந்திருந்தே அரசூருடடையேபான் திடீவரன்று, "ஆ! அததேபா, நல்ல சமயேத்தில் அவர்கதள வந்த 
விட்டைபார்கள!" என்று வியேப்புடைன் கூறிக் வகபாண்தடை வபாசற் பக்கம் டகடயேக் கபாட்டினைபான்.
---------
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2.22. வகபாற்றைடவக் கூத்த

அததேபா அவர்கதள வந்தவிட்டைபார்கள என்று அரசூருடடையேபான் வபாயில் பக்கமபாகத் தேன் டகடயேச் சுட்டிக் 
கபாட்டியே தபபாத மற்றை நபான்கு தபருடடையே எட்டுக் கண்களும் தேணிக்க இயேலபாதே ஆர்வத் தடிப்தபபாடு 
விடரந்த தநபாக்கினை. நபான்கு முகங்களின் எட்டு விழிகள ஒருமித்தப் பபாயந்தே அந்தேத் திடசயிலிருந்த 
வந்த வகபாண்டிருந்தேவர்கள தசபார்ந்த தேளர்ந்த வதேன்பட்டைனைர். பபார்த்தேவர்களத உற்சபாகமும், ஆவலும் 
பபார்க்கப்பட்டைவர்களிடைம் கபாதணபாம். அவர்களுடடையே முகத்தில் கடள இல்டல, கண்களில் ஒளி 
இல்டல, பபார்டவயில் மிடுக்கு இல்டல, நடடையில் உற்சபாகமில்டல. பயேந்த நடுங்கிக் வகபாண்தடை 
வருவத தபபால் ததேபான்றியேத, அவர்கள வந்தே விதேம். வந்தேவர்கள தவறு யேபாரும் இல்டல. முன்பு 
நபாடகப்பட்டினைத்திலிருந்த அனுப்பப்பட்டை ஆறு ஒற்றைர்களில் வதேற்தக குமபாரபபாண்டியேடனைக் 
வகபால்வதேற்கபாக ஈழத்தக்குச் வசன்றை மூன்று தபர்தேபான் வந்த வகபாண்டிருந்தேபார்கள. வமல்லத் தேயேங்கி வந்த
நின்றை அவர்கள அங்தக வீற்றிருந்தே வடைதிடசயேரசர்களுக்கு வணக்கம் வசலுத்தி விட்டுத் தேடல 
குனிந்தேனைர். வதேன் திடசப் படடைவயேடுப்டபப் பற்றியே முக்கியே ஆதலபாசடனையில் இருந்தே அந்தே ஐவரின் 
முகத்டதேயும் தநருக்கு தநர் பபார்ப்பதேற்குத் வதேம்பில்லபாதேவர்கள தபபால் நடைந்த வகபாண்டைனைர் வந்தேவர்கள.

"எப்வபபாழுத வந்தீர்கள?" என்று தசபாழன் அவர்கடள தநபாக்கிக் தகட்டைபான்.

"நபாடகப்பட்டைனைத்தில் வந்த இறைங்கியேதம் தநதர இங்குதேபான் புறைப்பட்டு வருகிதறைபாம். நபாங்கள வந்தேபால் 
அங்கிருந்த உடைதனை வகபாடும்பபாளூருக்கு வரச் வசபால்லிக் கட்டைடள என்று தடறைமுகத்தில் 
கபாத்திருந்தேவர்கள கூறினைபார்கள. அதேன்படி வந்த விட்தடைபாம்" என்று அந்தே மூவரில் ஒருவன் பதில் 
கூறினைபான்.

தசபாழன் முகத்தில் கடுடம படைர்ந்தேத. குரலில் கண்டிப்பு ஏறியேத. "நீங்கள வந்தே வரலபாற்டறை விவரிக்கச் 
வசபால்லி இப்தபபாத உங்கடளக் தகட்கவில்டல. எந்தேக் கபாரியேத்டதேச் வசயவதேற்கபாகக் கடைல் கடைந்த 
தபபாய இத்தேடனை நபாட்கள சுற்றினீர்கதளபா அந்தேக் கபாரியேம் என்னை ஆயிற்று? அடதே முதேலில் வசபால்லுங்கள.
உங்களுடடையே குனிந்தே தேடலகளும் பயேந்தே பபார்டவயும் நல்ல விடடை கிடடைக்குவமன்று எனைக்குச் சிறிதம் 
நம்பிக்டகயூட்டைவில்டலதயே?"

தசபாழனுடடையே தகளவிக்கு அந்தே மூன்று தபருதம பதில் கூறைவில்டல. தேங்களுக்குள ஒருவர் முகத்டதே 
ஒருவர் பபார்த்தக் வகபாண்டு வசபால்லத் தேயேங்கி நின்றைனைர்.

"என்னைடைபா! ஒருவருக்வகபாருவர் பபார்த்தத் திருட்டு விழி விழித்தக் வகபாண்டு நிற்கிறீர்கள! எனைக்குத் 
வதேரியுதம! நீங்கள தபபானை கபாரியேத்டதேக் தகபாட்டடை விட்டு விட்டுத்தேபான் வந்திருக்கிறீர்கள. உங்கள 
வநற்றியில் ததேபால்விக் கடள பதிந்த தபபாயக் கிடைப்படதேப் பபார்த்தேபாதல வதேரிகிறைததே?" என்று தேன் 
முரட்டுக் குரடல உரத்தே ஒலியில் எழுப்பி, அவர்கடள விரட்டினைபான் வகபாடும்பபாளூரபான். அவர்கள 
தேடலகள இன்னும் தேபாழ்ந்தேனை.

"என்னை வநஞ்சழுத்தேம் இந்தேப் பயேல்களுக்கு! நபான் தகட்கிதறைன். பதில் வசபால்லபாமல் தேடலடயேக் குனிந்த
வகபாண்டு ஊடம நபாடைகம் நடைத்தகிறைபார்கதள!" என்று முன்னிலும் உரத்தே குரலில் கூப்பபாடு தபபாட்டுக் 
வகபாண்டு புலி பபாயந்த வருவத தபபால் அவர்கள அருதக பபாயந்த வந்தேபான் வகபாடும்பபாளூர் மன்னைன். 
கடுங்குளிரில் உதேறைல் எடுத்த நடுங்கும் மணிப் புறைபாடவப் தபபால் அந்தே மூன்று தபருடடையே உடைல்களும் 
பயேத்தேபால் நடுங்கினை.

"குமபாரபபாண்டியேடனைத் ததேடிக் கண்டு பிடித்தக் வகபான்றீர்களபா இல்டலயேபா? வபாயில் வகபாழுக்கட்டடையேபா 
அடடைத்திருக்கிறைத? பதில் வசபால்தலன்." இவ்வபாறு ஆத்திரத்ததேபாடு கத்திக் வகபாண்தடை முன்னைபால் 
பபாயந்த வந்தே வகபாடும்பபாளூரபான், அந்தே மூவரில் ஒருவனுடடையே கன்னைத்தில் பளீவரன்று ஓங்கி 
அடறைந்தேபான். அவனுடடையே ஆத்திரத்தின் தவகத்தக்கு அளவு கூறியேத அந்தே அடறை. வவடைவவடைவவன்று 
நடுங்கிக் கீதழ விழுந்த விடும்தபபால் ஆடியேத அடறை வபாங்கியேவனின் உடைல். தபசுவதேற்கபாக அவன் 
உதேடுகள தடித்தேனை. ஆனைபால் பயேத்தினைபால் தபச்சு வரவில்டல.

"இப்படிக் தகட்டைபால் உன்னிடைமிருந்த பதில் கிடடைக்கபாத. இரு, அப்பதனை! தகட்கிறை விதேமபாகக் 
தகட்கிதறைன். 'உண்டு' இல்டல என்று பதில் வந்தேபால் உங்கள தேடலகள உங்களுக்கு உண்டு. 'இல்டல' 
என்று பதில் வந்தேபால் உங்கள தேடலகள உங்களுக்கு இல்டல" என்று மறுபடியும் டகடயே மடைக்கி ஓங்கிக் 
வகபாண்டு அடறைவதேற்கு வந்தேபான் வகபாடும்பபாளூரபான். அந்தே அடறை தேன்தமல் விழுவதேற்குள தபசத் 
தடித்தக் வகபாண்டும் தபச முடியேபாமலும் நின்றை அவன் தபசிவிட்டைபான்.
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"ஈழ நபாட்டடை அடடையுமுன்தப சற்றும் எதிர்பபாரபாதே விதேமபாகச் 'வசம்பவழத்தீவு' என்றை தீவில் 
குமபாரபபாண்டியேடனைக் கண்டுபிடித்த விட்தடைபாம். ஆனைபால் எங்கள வபாளுக்கு இடறையேபாகிச் சபாவதேற்கு முன் 
மபாயேமபாக மடறைந்த எப்படிதயேபா தேப்பி விட்டைபான் அவன். பின்பு அந்தேத் தீவு முழுவதம் விடைபாமல் ததேடிப் 
பபார்த்தம் எங்களபால் அவடனைக் கண்டு பிடித்தக் வகபால்வதேற்கு முடியேவில்டல."

குரலில் இருந்தே நடுக்கத்தின் கபாரணமபாக ஒவ்வவபாரு வபார்த்டதேடயேயும் முழுடமயேபானை வபார்த்டதேயேபாக 
முழுடமயேபானை ஒலிதயேபாடு அவனைபால் கூறை முடியேவில்டல. வபார்த்டதேகள ஒவ்தவபார் எழுத்தின் 
ஒலிப்பிலும் தேயேங்கித் ததேங்கி நடுங்கினை. பசிதயேபாடு தேன் தகபாரப் வபருவபாடயேத் திறைந்த நிற்கும் 
தவங்டகப் புலியின் கபாலடியில் நிற்கும் சிறியே மபான் குட்டிகடளப் தபபால் அரண்டு தபபாய நின்று 
வகபாண்டிருந்தேனைர் அந்தே மூன்று தபரும். எதிர்பபார்த்தே பதிலில் கிடடைத்தே ஏமபாற்றைம் வகபாடும்பபாளூர் 
மன்னைடனைக் தகபாபத்தின் உருவமபாக மபாற்றியேத. அவனுடடையே விழி வட்டைங்களில் அனைல் கனைன்றைத. 
சிங்க முகத்தில் சிவப்புப் பரவியேத. நிடனைப்பிலும் முழங்கபாடலத் வதேபாடும் நீண்டை டககளிலும் வவறி 
வந்த குடி புகுந்தேத. முகிலுடறை கிழித்த வவளிப்பபாயும் மின்னைல் ஒளிக்தகபாடு தபபால் அவன் தேன் 
உடறையிலிருந்த வபாடள வவளிதயே உருவினைபான்.

பின்புறைமிருந்த அரசூருடடையேபானைத தகலிச் சிரிப்பின் ஒலி கிளர்ந்த எழுந்தேத. "இனிதமல் சந்ததேகத்தக்கு 
இடைதம இல்டல. வகபாடும்பபாளூருடடையேபாரின் திட்டைம் முழுக்கத் ததேபாற்றுவிட்டைத. இப்தபபாத அவருக்கு 
உண்டைபாகும் ததேபால்விக்கு அடடையேபாளம் தேபான் இத."

அரசூருடடையேபானின் இந்தேச் வசபாற்கள வகபாடும்பபாளூர் மன்னைனின் வகபாதிப்டப மிடகப்படுத்தினை. அவன் 
வலக்டகயில் தடித்தே வபாளின் நுனியிலிருந்த சிதேறியே ஒளிக்வகபாழுந்தகள பயேந்த நின்று வகபாண்டிருந்தே 
அந்தே மூன்று தபருடடையே கண்கடளயும் கூசச் வசயதேனை. அந்தே ஒளியும் அடதே உண்டைபாக்கும் வபாளின் 
நுனியும் இன்னும் சில கணங்களில் தேங்கள வநஞ்சுக் குழிடயே நறுக்கிக் குருதிப் வபருக்கில் 
குளித்வதேழுந்தவிடைப் தபபாகிறைததே என்று அவர்களுடடையே ததேகத்தின் ஒவ்தவபார் அணுவும் புல்லரித்த 
நடுங்கிக் வகபாண்டிருந்தேனை. தேங்கள மூவரின் உயிருக்கும் வமபாத்தேமபாக உருப்வபற்றை கபாலன் அந்தே வபாள 
வடிவில் மின்னிக் வகபாண்டிருப்படதே அவர்கள புரிந்த வகபாண்டு விட்டைபார்கள. இன்னும் ஒரு வநபாடியில் 
அற்றுப் தபபாக இருக்கும் உயிருக்கும் தேங்களுக்கும் நடுதவயிருந்தே பந்தேத்டதேக்கூடை ஏறைக்குடறையே 
அவர்கள மறைக்க ஆரம்பித்தவிட்டைபார்கள.

அந்தேச் சமயேத்தில் வகபாடும்பபாளூரபானின் தகபாபத்டதேச் தசபாழ மன்னைன் தேணிக்க முன் வந்தேபான்.

"ஐயேபா! வகபாடும்பபாளூர் மன்னைதர! தகபாபத்டதே இடைம் தேவறி, இலக்குத் தேவறி, தேகுதி தேவறி, அநபாவசியேமபாக 
இவர்களிடைம் வசலவழித்த என்னை பயேன்? எவர்களுடடையே தேடலகடள வபாங்க தவண்டுதமபா 
அவர்களுடடையே தேடலகள கிடடைக்கபாவிட்டைபால் அடதேச் வசயவதேற்குச் வசன்றை இவர்களுடடையே தேடலகடள
வபாங்கி என்னை வபருடமப்பட்டுவிடை முடியும்? புலி தவட்டடையேபாடைப் தபபானைவன் குழிமுயேடல அடித்தக் 
வகபாண்டு திரும்புகிறை மபாதிரி, வபரியேத கிடடைக்கபாதேதேனைபால் சிறியேடதே எண்ணிச் சிறியேடதேச் வசயயும் அற்ப
மகிழ்ச்சி பண்புக்குப் பலவீனைம். வபாடளயும், தகபாபத்டதேயும் ஒன்றைபாகச் தசர்த்த உடறையில் தபபாடுங்கள. 
இப்தபபாத நமக்குத் ததேடவயேபானை வபபாருள நிதேபானைம். இந்தேத் தேடியேர்கள ஒன்றும் வசயயேபாமல் திரும்பி 
வந்திருப்படதேப் பபார்த்தேதம் எனைக்கும் சினைம் தேபான் உண்டைபாயிற்று. ஆனைபால் என்னை நன்டமடயேச் 
சினைத்தேபால் அடடையேப் தபபாகிதறைபாம்? வநருப்டபத் தேண்ணீர் அவித்த அடணக்கிறை மபாதிரி வநருப்பு 
தேண்ணீடர விடரவபாக அவித்த அடணக்க முடியேபாத. தகபாபம், குமுறைல், வபபாறைபாடம தபபான்றை 
எதிர்மடறையேபானை குணங்கள, அன்பு, அறைம், வபபாறுடம தபபால் கபாரியேத்டதே விடரவபாகச் சபாதித்தக் 
வகபாளளப் பயேன்படைபா. இந்தே மபாதிரி அறிவுடரக் கருத்தகவளல்லபாம் நம்டமப் தபபான்று சூழ்ச்சியும், 
தபபாரும், மண்ணபாடசயும் விரும்புகிறைவர்களுக்குப் பயேன்படைபாவதேன்றைபாலும், இப்தபபாடதேக்குப் 
பயேன்படுத்ததவபாம். நபாம் கூறியேடதேச் வசயயேபாதேதேற்கபாக இந்தே மூன்று தபடரயும் வகபாடும்பபாளூர் 
அரண்மடனையின் இந்தே இரகசியேமபானை இடைத்தில் வகபான்று அந்தேக் வகபாடலடயே மடறைத்த விடுவதம் 
நமக்கு எளிததேபான். ஆனைபாலும் தவண்டைபாம். தகபாபத்டதேயும், ஆத்திரத்டதேயும் வபரியே சபாதேடனைகளுக்கபாக 
மீதேப்படுத்திச் தசமித்த டவத்தக் வகபாளதவபாம்."

தசபாழனுடடையே தபச்சு முடிவு வபற்று நின்றை தபபாத வகபாடும்பபாளூரபானுடடையே வபாள உடறைக்குள வசன்று 
அடைங்கிக் வகபாண்டைத. வளர்த்தப் பபால் வபார்க்கும் நன்றிக்கபாகப் பபாம்பபாட்டியின் வபட்டிக்குள அடைங்கும்
பபாம்பு தபபால் சீறிக் வகபாண்டு வவளிவந்தே சினைமும் வசயேற்டகயேபாக அடைங்கி மனைத்தில் தபபாயப் புகுந்த 
வகபாண்டைத. அடதேப் பபார்த்த அரசூருடடையேபான் ஓடசப்படைபாமல் வமல்லச் சிரித்தக் வகபாண்டைபான். 
பரதூருடடையேபானும், கண்டைன் அமுதேனும் அந்தேக் கூட்டைத்தக்குப் புதியேவர்களபாடகயினைபால் அதேற்குரியே 
அடைக்கத்ததேபாடு அடமதியேபாக இருந்தேபார்கள.

வகபாடும்பபாளூரபானுடடையே ஆத்திரத்தக்கு ஆளபாகபாமல் அந்தே மட்டில் தேங்கள தேடலகள தேப்பினைதவ என்று 
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நிடறைவுடைன் அந்தே இடைத்திலிருந்த வமதவபாக நழுவி நகர முற்பட்டைனைர் அம் மூன்று ஆட்களும்.

"நில்லுங்கள! எங்தக தபபாகிறீர்கள இவ்வளவு அவசரமபாக?" தசபாழமன்னைன் குரல் அவர்கள நடடைடயேத் 
தேடடைப்படுத்தி நிறுத்தியேத. அடுத்தே விநபாடி வகபாடும்பபாளூர் மன்னைடனைக் டகடயேப் பற்றி இழுத்தக் 
வகபாண்டு தேனிதயே ஒரு மூடலக்குச் வசன்றைபான் தசபாழ மன்னைன். அந்தே மூடலயில் சித்திர 
தவடலப்பபாடுகதளபாடு கூடியே வபரியே கிளிக்கூண்டு ஒன்று டகக்வகட்டுகிறை உயேரத்தில் வதேபாங்கியேத. 
கூண்டின் கதேவு திறைந்திருந்தேத. கூண்டில் வசிக்கும் பல நிறைக் கிளிகளும், கிளிக் குஞ்சுகளும், அதேன் 
இருபுறைமும் இருந்தே மரச் சட்டைங்களில் சுதேந்திரமபாக உட்கபார்ந்திருந்தேனை. திறைந்த விட்டைதம் வவளிதயேறி, 
அடடைகிறை தநரத்தக்குத் தேபாமபாகதவ கூண்டுக்குள வந்த தசர்ந்தவிடும்படி பழக்கப்படுத்தேப்பட்டை 
கிளிகள அடவ. அந்தேக் கிளிக்கூண்டின் அடியில் வந்த நின்று வகபாண்டைதம், "வசபான்னை கபாரியேத்டதேச் 
வசயத வகபாண்டு வரத் திறைடமயில்லபாதே அந்தே அறிவிலிகடள அழித்த ஒழித்த விடுவதேற்கபாக என் டககள
தடித்தேனை. அந்தேத் தடிப்டப நிடறைதவற்றிக் வகபாளள முடியேபாமல் அத்தேடனை தபருக்கும் நடுவில் என்டனைத்
தேடுத்த அவமபானைப் படுத்தி விட்டீர்கள?" என்று ஏக்கமும், ஏமபாற்றைமும் தமலிட்டை குரலில் தசபாழடனை 
நிமிர்ந்த பபார்த்தச் வசபான்னைபான் வகபாடும்பபாளூரபான். தசபாழன் அடதேக் தகட்டு வமல்ல நடகத்தேபான்.

"வகபாடும்பபாளூர் மன்னைதர! தவகமபாகக் டகடயே ஓங்க தவண்டும். ஆனைபால் இதலசபாக அடறையே தவண்டும்.
கல்டல எறிவதேற்கு முன்னுளள தவகம் எறியும் தபபாத வமதவபாகிவிடுவத நல்லத.

"கடிததேபாச்சி வமல்ல எறிக வநடித ஆக்கம்
நீங்கபாடம தவண்டு பவர்."

என்றை வபபாயயில் புலவர் வபபாருளுடர நம்டமப் தபபான்றை அரசர்கடள மனைத்தில் டவத்தக் வகபாண்டு 
கூறைப்பட்டைத அல்லவபா? இததேபா வகபாஞ்சம் என் பக்கமபாகத் திரும்பிப் பபார்த்தவிட்டு, நபான் என்னை 
வசயகிதறைவனைன்று கவனியுங்கள."

தசபாழனின் இந்தே வபார்த்டதேகடளக் தகட்டைதம் சிறித வவறுப்பு நிழலபாடும் பபார்டவதயேபாடு திரும்பி 
தநபாக்கினைபான் வகபாடும்பபாளூர் மன்னைன். மரச் சட்டைத்திலிருந்த ஒவ்வவபான்றைபாக மூன்று கிளிக் குஞ்சுகடள 
எடுத்தக் கூண்டுக்குள விட்டுக் கதேடவ அடடைத்தே பின், குறிப்பபாக எடதேதயேபா வசபால்லும் வபபாருள 
வசறிந்தே தநபாக்கினைபால் தசபாழ மண்ணன் வகபாடும்பபாளூரபானின் முகத்டதேப் பபார்த்தேபான். அந்தேப் 
பபார்டவடயே விளங்கிக் வகபாளளபாமல், "உங்களுடடையே இந்தேச் வசயேலுக்கு என்னை அர்த்தேவமன்று எனைக்கு 
விளங்கவில்டலதயே?" என்று தகட்டைபான் வகபாடும்பபாளூரபான்.

"வகபாடும்பபாளூர் மண்ணுக்தக குறிப்பறியும் உணர்ச்சி அதிகம் என்பபார்கள. ஆனைபால் அந்தே மண்டண 
ஆளும் அரசரபாகியே உங்களுக்தக என் குறிப்புப் புரியேவில்டலதயே?"

தசபாழன் குத்திக் கபாட்டிப் தபசியேத தவதேடனைடயேக் வகபாடுத்தேபாலும், அந்தேக் குறிப்புச் வசயடகயின் 
வபபாருள புரியேக் வகபாடும்பபாளூர் மன்னைனுக்குச் சிறித தநரமபாயிற்று. அத புரிந்தேதம் தேபான் அவன் 
முகத்தில் மலர்ச்சி வந்தேத.

"புரிந்த விட்டைத. அப்படிதயே வசயத விடுகிதறைன்" என்று கிளிக் கூண்டடையும் அடடைப்பட்டை மூன்று 
குஞ்சுகடளயும் பபார்த்த விஷமத்தேனைமபாகச் சிரித்தக் வகபாண்தடை வவளிதயேறினைபான் வகபாடும்பபாளூர் 
மன்னைன். அடுத்தே கபால் நபாழிடகக்குள வகபாடும்பபாளூர்க் தகபாட்டடையின் ஒளி நுடழயே முடியேபாதே பபாதேபாள 
இருட்டைடறைகளின் இரகசியே அடறை ஒன்றில் அந்தே மூன்று ஒற்றைர்கடளயும் வகபாண்டு தபபாய அடடைத்த 
விட்டுத்தேபான் திரும்பி வந்தேபான் அவன்.

நீண்டை தநரமபாகச் சூழ்ச்சிகளிலும், அரசியேல் சிந்தேடனைகளிலுதம ஆழ்ந்த தபபாயிருந்தேதேன் கபாரணமபாக, 
வடைதிடசயேரசரின் கூட்டைணிடயேச் தசர்ந்தே அந்தே ஐவருக்கும் கடளப்பு ஏற்பட்டிருந்தேத. ஒரு மபாறுதேல் - 
மனைமகிழ்ச்சிக்குரியே ஒரு வபபாழுத தபபாக்கு - அப்தபபாத அவர்களுக்குத் ததேடவப்பட்டைத. தேங்கடளயும் 
தேங்கள அரசியேல் கவடலகடளயும் மறைந்த ஏதேபாவவதேபாரு கடலயின் சுடவ அநுபவத்தில் மிதேக்க 
தவண்டும் தபபாலிருந்தேத அவர்களுக்கு.

"வகபாடும்பபாளூர் மன்னைதர! வவளியூர்களிலிருந்த வந்திருக்கும் நபாங்கள நபால்வரும் 
இங்தகயிருக்கிறைவடர உம்முடடையே விருந்தேபாளிகள. உற்சபாகமும் மனை எழுச்சியும் வவற்றியில் 
நம்பிக்டகயும் ஊட்டைத்தேக்க ஒரு வபபாழுத தபபாக்கு இப்தபபாத எங்களுக்குத் ததேடவ. அதேற்கு ஏதேபாவத 
ஏற்பபாடு வசயயுங்கள" என்று தசபாழன் தவண்டிக் வகபாண்டைபான். "அப்படியேபானைபால் 'ததேவரபாட்டியின்' 
வகபாற்றைடவக் கூத்தக்கு ஏற்பபாடு வசயகிதறைன். நீங்கள எல்தலபாரும் கண்டு களிக்க தவண்டியே கடல அத. 
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இந்தேச் தசபார்ந்தே சூழ்நிடலயில் அடதேக் கண்டு புதியே எழுச்சியும் வபறை முடியும்" என்றைபான் 
வகபாடும்பபாளூரபான்.

"அத யேபார் ததேவரபாட்டி?"

"அவள இந்தேக் வகபாடும்பபாளூர் அரண்மடனையில் தேனிச் சிறைப்பு வபாயந்தே ஓர் ஆடைல் மகள. தேன்டனை மறைந்த 
ஆடிக் வகபாண்டிருக்கும் தபபாததே அவளுக்குத் வதேயவ ஆதவசத்தேபால் அருள வந்த விடும். அந்தேச் 
சமயேத்தில் அவள வபாயிலிருந்த எடதேப் பற்றியும் தகட்டுத் வதேரிந்த வகபாளளலபாம். ததேவி சந்நதேத்தில் 
வபாய தசபார்ந்த நமக்கு தவண்டியே உண்டமகள அவளிடைமிருந்த வரும். டகயில் திரிசூலம் ஏந்திச் 
சுழற்றிக் வகபாண்தடை அவள வகபாற்றைடவக் கூத்தேபாடும்தபபாத, அவதள கபாளியேபாக மபாறிக் கபாட்சியேளிப்பபாள 
நம் கண்களுக்கு."

"இத என்னை நம்ப முடியேபாதே தவடிக்டகயேபாக அல்லவபா இருக்கிறைத!"

"தவடிக்டகயில்டல. அந்தே ஆடைல் மகள இன்னும் தூயடமயேபானை கன்னியேபாகதவ வபாழ்கிறைபாள. 
ததேவடதேக்கு உளள மதிப்பு அவளுக்கு இந்தே அரண்மடனையில் உண்டு" என்று வகபாடும்பபாளூர் மன்னைன் 
பயேபக்திதயேபாடு மறுவமபாழி கூறினைபான்.

"அதேற்தக ஏற்பபாடு வசயயுங்கள. அந்தேக் வகபாற்றைடவக் கூத்டதேக் கபாணும் பபாக்கியேத்டதே நபாங்களும் 
வபறுகிதறைபாம்." தசபாழ மன்னைனின் விருப்பப்படி வகபாடும்பபாளூர் மன்னைன் கூத்தேரங்கத்டதே வகுத்த 
அவர்கடளவயேல்லபாம் அடழத்தக் வகபாண்டு தபபாய உட்கபார்த்தினைபான். வகபாற்றைடவக் கூத்தக்கபாக ஏற்பபாடு
வசயயேப்பட்டிருந்தே அரங்கம் தகபாவில் தபபாலத் தூயடமயேபாகப் புனிதேப் வபபாருளகள நிடறைந்திருந்தேத. 
தீபச் சுடைர்கள பூத்திருந்தேனை. தூபக் கலசங்கள வகபாடி படைரச் வசயதேனை. எல்தலபாரும் பயேபக்திதயேபாடு 
அரங்கில் வீற்றிருந்தேனைர். மத்தேளம் வகபாட்டை வரிசங்கம் ஊதே, அரங்கின் எழினி (திடரச்சீடல) வமல்ல 
விலகியேத. ஆ! அவதேன்னை ததேபாற்றைம்? புவனைதகபாடிடயேப் தபபாக்குவரவவன்னும் கவனை ஊஞ்சலிட்டு 
ஆட்டும் வகபௌரிதயே அங்கு நிற்கிறைபாளபா? ததேவரபாட்டி மும்முகச் சூலம் ஏந்தியே தகபாலத்ததேபாடு அரங்கில் 
வந்த நின்றைபாள.

---------
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2.23. திரிசூலம் சுழன்றைத

சகல புவனைங்கடளயும் ஆட்டுவிக்கும் ததேவததேவடனைத் தேன் இருவிழிகளபால் ஆட்டி டவத்தே உடமதயே 
சின்னைஞ்சிறு கன்னிப் வபண்ணபாய உருக்வகபாண்டு, கூத்தடடை தேரித்த வந்த நிற்பததபபால் வலக்டகயில் 
திரிததேபாரியேபாயக் கம்பீரமபாக அரங்கில் கபாட்சியேளித்தேபாள ததேவரபாட்டி. அவள வகபாடும்பபாளூர் அரசடவயில்
ஆடைல் மகளபாயப் பணிபுரியும் ஒரு சபாதேபாரண மபானிடைப் வபண் தேபான் என்றை உணர்வு அரங்கில் கூடியிருந்தே 
அரசர்களுக்கு ஏற்படைதவ இல்டல. இடமயேபா விழிகளபால் அரங்கின் தமற் வசன்றை பபார்டவடயே மீட்க 
மனைமின்றி வீற்றிருந்தேனைர். அழவகபாழுக எழுதியே நிருத்தியே உயிதரபாவியேமபாயத் ததேபான்றியே அவள கூத்டதேத்
வதேபாடைங்குவதேற்கு முன்தப அவர்கள மனைங்கடள வவன்றுவிட்டைபாள.

ததேவரபாட்டியின் ததேபாற்றைத்டதேப் பற்றி இங்தக சிறித கூறை தவண்டும். மறைக்குலத்தப் வபண்கள அணிந்த 
வகபாளவத தபபால் முழங்கபாலுக்கு தமல் கச்சம் டவத்தக் கட்டியே புடைடவ. பபாதேங்களுக்கு தமல் இரண்டு 
பபாம்புகள சுருண்டு கிடைப்பத தபபால் பபாடைகங்கள (ஒரு வடகச் சிலம்பு). இல்டலதயேபா உண்தடைபாவவனைத் 
திகழ்ந்தே இடடையில் தமகடல தபபால் இறுகப் பிணித்தே புலித்ததேபால். கழுத்திலும், ததேபாளிலும் முன் 
டககளிலும் பல நிறைப் பூமபாடலகள அணிந்திருந்தேபாள. கூந்தேடலத் தேடல கீழபாக நிறுத்தியே சங்கின் 
ததேபாற்றைம் தபபால் உச்சந்தேடலயில் தூக்கி அழகபாக முடிந்த வகபாண்டிருந்தேபாள. அந்தேக் வகபாண்டடைடயேச் 
சிறியே வகபான்டறைப் பூச்சரம் ஒன்று அலங்கரித்தக் வகபாண்டிருந்தேத. உடைம்வபல்லபாம் திருநீறு பூசியே 
வவண்டம. வலத கரத்தில் நீளமபாக ஒளி மின்னும் கூர்டமயேபானை திரிசூலத்டதேப் தபபால இடைத டகயில் 
சிறியேதேபாக அழகபாக ஓர் உடுக்கு. இந்தேக் தகபாலத்தில் ஒரு பக்கமபாகத் தவண்டு சிங்கபாரமபாக அவள நின்றை 
அபிநயே அலங்கபாரம் பபார்க்கும் கண்களிவலல்லபாம் வதேயவத்டதேப் படைரவிட்டைத. வகபாற்றைடவக் 
கூற்றைத்தக்குரியே வீரபாதவசத்ததேபாடு ததேவரபாட்டி தேன் ஆடைடலத் வதேபாடைங்கினைபாள. பபாடறைகளுக்கு 
நடுதவயுளள சுடனைத் தேண்ணீரில் கூழபாங்கல்டல வீசி எறிவத தபபான்றை இன்ப ஒலிடயே எழுப்பியேத 
உடுக்கு. கபால் பபாடைகத்தின் உளதளயிருந்தே பரல்கள (சிறு சிறு மணிகள) ஒலித்தேனை. சூலம் ஒளி கக்கிச் 
சுழன்றைத, தளளியேத.

ஆட்டைத்தின் ஒன்பத வடகக் கூத்தக்களில் ஒன்றைபாகியே 'வீரட்டைபானைக் கூத்'தின் கம்பீரமபானை தரிதே கதியில் 
வதேயவ ஆதவசத்ததேபாடு சுழன்று சுழன்று ஆடினைபாள அந்தேப் வபண். கபாளிததேவியேபாகியே வகபாற்றைடவதயே 
அந்தேப் வபண்ணின் உடைலில், உணர்வுகளில் தேன் மயேமபாகிக் கலந்த விட்டைத தபபால் ஒரு தேத்ரூபம் அவள 
ஆடைலில் இருந்தேத. வீரட்டைபானை அபிநயேத்தின் முடிவில் முத்திடர பிடித்தக் கபாட்டை தவண்டியே 'குனிப்பு' 
என்னும் விகற்பத்டதேத் தேபாண்டி, அற்புதேமபானை 'உளளபாளக் கூத்தில் தேன்டனை மறைந்த லயித்தக் 
வகபாண்டிருந்தேபாள அவள. வதேயவிகம் கடலயேபாக மபாறித் திகழ்ந்த வகபாண்டிருந்தேத அவளிடைம்.

தசபாழதகபாப்பரதகசரி தேன்டனை மறைந்த, தேன் நிடனைடவ இழந்த பபார்த்தக் வகபாண்டிருந்தேபான். கண்டைன் 
அமுதேன், அரசூருடடையேபான், பரதூருடடையேபான் எல்தலபாரும் ஏறைக்குடறையே அததே நிடலயில்தேபான் 
இலயித்திருந்தேபார்கள. ஆனைபால், கூத்த அரங்குக்கு ஏற்பபாடு வசயதே வகபாடும்பபாளூர் மன்னைனின் கண்கள 
மட்டும் ஒன்றிலும் ஊன்றிப் பபார்க்கபாமல், நபாற்புறைமும் அடல பபாயந்த வகபாண்டிருந்தேனை. 
கனைற்தகபாளங்கடளப் தபபான்றை அவனுடடையே வபரியே கண்கள அரங்கின் தமலும், தேன்தனைபாடு உடைன் 
வீற்றிருந்தே தசபாழன் முதேலியேவர்கள தமலும் அரங்கின் வவளிப்புறைத்த நுடழவபாயில் தமலும் மபாறி மபாறி 
நிடலக்கபாமல் பபார்த்தக் வகபாண்டிருந்தேனை. இயேற்டகயிதலதயே அவனுக்கு அப்படி ஒரு சுபபாவம். குட்டி 
தபபாட்டை பூடனை மபாதிரிச் சபாதேபாரணமபானை கபாரியேங்களுக்கபாகக் கூடைப் பதேறி அடல பபாயகின்றை மனைம் 
அவனுக்கு. கடலகடள அநுபவிக்க ஆழ்ந்த ஈடுபட்டுத் ததேபாயும் மனைம் தவண்டும். அடலபபாயும் 
மனைமுளளவர்களபால் எந்தேக் கடலயிலும் இந்தே மபாதிரி ஈடுபட்டு இலயிக்க முடியேபாத. 
வகபாடும்பபாளூரபானிடைம் அந்தே ஈடுபபாடு இல்டல என்படதே அவன் கண்கதள விளக்கினை. குணரீதியேபாகதவ 
இப்படி எதிலும் ஆழ்ந்த ஈடுபடை முடியேபாதேவர்கள முன் தகபாபக்கபாரர்களபாகவும், ஆத்திரமும் உணர்ச்சி 
வவறியும் உடடையேவர்களபாகவும் இருப்பபார்கள. ததேவரபாட்டியின் ஆடைல் சுடவயேநுபவத்தின் உயேர்ந்தே 
எல்டலயில் நிகழ்ந்த வகபாண்டிருந்தேத. அருளபாதவசமுற்றுத் தேபாதனை வகபாற்றைடவ என்றை முடனைப்பபால் 
சுழன்று சுழன்று ஆடிக் வகபாண்டிருந்தேபாள. அவள மட்டுமபா ஆடிச் சுழன்றைபாள! அவள ஆடும் தபபாத 
வகபாண்டடையேபாக முடிந்திருந்தே சடைபாமகுடைத்தின் வகபான்டறை மலர்க்வகபாத்தம், பிடறைச்சந்திரடனைப் தபபால் 
தேங்கத்தில் வசயத புடனைந்திருந்தே அணியும், வசவிகளின் நபாக குண்டைலங்களும் எல்லபாம் ஆடிச் சுழன்றைனை.

பபார்த்தக் வகபாண்தடையிருந்தே தசபாழனுக்குக் கண்களில் நீர் பனித்த விட்டைத. உளளம் வநக்குருகி உடைல் 
சிலிர்த்தேத. மகபாமன்னைனைபானை தகபாப்பரதகசரி பபாரபாந்தேக தசபாழன் எத்தேடனைதயேபா அற்புதேமபானை ஆடைல்கடள 
உடறையூரிலும் கபாவிரிப்பூம்பட்டினைத்திலும் கண்டிருக்கிறைபான். நபாட்டியேக் கடலயில் தேடலக்தகபால் 
பட்டைமும் (அக்கபாலத்தில் நபாட்டியேக் கடலயில் சிறைந்தே ஆடைல் மகளிர்க்கு அரசனைபால் அளிக்கப்படும் 
விருதப்வபயேர்), வபபாற்பூவும், வபபான் தமபாதிரமும் வபற்றை வபரியே வபரியே ஆடைல் மகளிரின் 
ஆடைல்கடளவயேல்லபாம் அவன் கண்டிருக்கிறைபான். அடவவயேல்லபாம் அவன் உணர்வுக்குக் கிளர்ச்சி 
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மட்டுதம ஊட்டினை. அடவகளில் இல்லபாதே - அடவகளிலும் தமம்பட்டை ஏததேபா ஒன்று இந்தேத் 
ததேவரபாட்டியின் ஆடைலில் இருப்பதேபாக அவனுக்குத் ததேபான்றியேத. ததேவரபாட்டியின் ஆடைற்கடலயில் 
வவயில் படைபாதே நீரின் குளிர்ச்சி தபபால் வதேயவிகப் பண்பு விரவியிருந்தேத. நீடரச் சுடைடவத்தக் 
குளிர்ச்சிடயே நீக்கிச் வசயேற்டகயேபாகச் சூடைபாக்குவத தபபால் பபாட்டு, கூத்த, புலடம, ஒவ்வவபாரு 
தடறைடயேயும் அறிவின் வவம்டமயேபால் சூதடைற்றி அடவகளிலிருந்தம் வதேயவிகப் பண்டப நீக்கிவிடும் 
தபபாத அடவ சபாதேபாரணமபாகி விடுகின்றைனை. அரங்கில் ஆடிக்வகபாண்டிருந்தே அந்தேத் ததேவரபாட்டியின் 
முகத்டதேப் பபார்க்கும் தபபாததே மடலயேரசன் மகளபாகத் ததேபான்றியே உடமயின் கன்னித் தேவக்தகபாலம் தேபான் 
நிடனைவுக்கு வந்தேத. எப்தபபாதம் ஏததேபா வபரியே இலட்சியேங்களுக்கபாகக் கனைவு கண்டு வகபாண்டிருப்பத 
தபபால் இடுங்கியே கண்கள நீளமும், கன்னிப் பருவத்தப் தபடதேடமயின் அழகு நிழலபாடும் வநற்றி, 
வடிந்தே நபாசி, வளர்ந்தே புருவங்கள, கரந்த நிற்கும் சிரிப்பு, கனிந்த சரிந்தே கன்னைங்கள.

ததேவரபாட்டி சந்நதே நிடலயில் அருளுற்று ஏததேததேபா பிதேற்றினைபாள. தேங்களுடடையே கூட்டைணிடயேப் பற்றியும், 
வதேன் திடசப் படடைவயேடுப்டபப் பற்றியும் அதில் வவற்றி ஏற்படுமபா ததேபால்வி ஏற்படுமபா என்படதேப் 
பற்றியும் ததேவரபாட்டியிடைம் குறி தகட்டு நிமித்தேம் வதேரிந்த வகபாளள தவண்டுவமன்று தசபாழன் 
எண்ணியிருந்தேபான். தேனைக்குப் பழக்கமில்லபாதே கபாரணத்தேபால் வகபாடும்பபாளூர் மன்னைடனைவிட்தடை 
அடவகடளத் ததேவரபாட்டியிடைம் தகட்கச் வசயயேலபாவமன்று மனைத்தக்குள ஒரு முடிவுக்கு வந்தேவனைபாகத் 
தேன் பக்கத்தில் வகபாடும்பபாளூரபான் வீற்றிருந்தே ஆசனைத்டதேப் பபார்த்தே தசபாழன் ஏமபாற்றைமடடைந்தேபான்.

அங்தக வகபாடும்பபாளூரபாடனைக் கபாணவில்டல. அவன் வீற்றிருந்தே இருக்டக கபாலியேபாயிருந்தேத. மற்றை 
மூவடரயும் பபார்த்தேபான். அவர்கள இந்தே உலகத்டதேதயே மறைந்த, ததேவரபாட்டியின் கூத்தில் 
ஆழ்ந்திருந்தேபார்கள. அவ்வளவு அற்புதேமபானை கூத்டதே இரசிக்கபாமல் நடுவில் எழுந்திருந்த 
வகபாடும்பபாளூரபான் எங்தக தபபாயிருப்பபான் என்றை தகளவியும், சந்ததேகமும் தசபாழன் மனைத்தில் 
உண்டைபாயினை. தசபாழனுடடையே கண்கள வகபாடும்பபாளூரபாடனைத் ததேடிச் சுழன்றைனை. அவடனைக் கபாதணபாம். 
கூத்தேரங்கின் வபாயிற்புறைம் தபபாய அங்கு யேபாரபாவத ஆட்களிருந்தேபால் அவர்கடள அனுப்பிக் 
வகபாடும்பபாளூரபாடனை அடழத்தக் வகபாண்டு வரச் வசயயேலபாவமன்றை தநபாகத்ததேபாடு தசபாழன் வமல்ல 
எழுந்தேபான்.

ஆனைபால், அந்தேக் கணதம அவன் எழுந்திருக்க தவண்டியே அவசியேமில்லபாமல் தபபாயவிட்டைத. 
வகபாடும்பபாளூரபாதனை மிக தவகமபாக வபாயிற்புறைத்திலிருந்த கூத்தேரங்கத்தக்குள வந்த வகபாண்டிருந்தேபான். 
அவன் முகச்சபாயேலும் நடடையின் தவகமும் பரபரப்டபயும், அவசரத்டதேயும் கபாட்டினை. வவளிதயே 
வசல்வதேற்கபாக எழுந்திருந்தே தசபாழன் மறுபடியும் இடைத்திதலதயே உட்கபார்ந்த வகபாண்டைபான். தவகமபாக 
உளதள பிரதவசித்தே வகபாடும்பபாளூர் மன்னைன் தசபாழன் கபாதேருதக தபபாயக் குனிந்த வமதவபாகப் 
தபசினைபான்: "அரதச! வதேன்பபாண்டி நபாட்டின் பலவீனைத்டதே மிடகப்படுத்தேக் கூடியே தவவறைபாரு வசயதி 
சற்று முன்புதேபான் என் கபாதக்கு எட்டியேத."

"அப்படி என்னை வசயதி அத?" தசபாழனும் வமதவபானை குரலிதலதயே தகட்டைபான். "சில நபாட்களுக்கு 
முன்னைபால், இடடையேபாற்று மங்கலம் மகபாமண்டைதலசுவரர் மபாளிடகயில் பபாதகபாக்கப்பட்டு வந்தே 
பபாண்டியே மரபின் சுந்தேர முடியும், வீரவபாளும், வபபாற் சிம்மபாசனைமும் திடீவரன்று கபாணபாமற் 
தபபாயவிட்டைனைவபாம்."

"யேபார் வந்த கூறினைபார்கள இந்தேச் வசயதிடயே?"

"வதேற்தகயிருந்த நம் ஒற்றைர்களில் ஒருவன் வந்த கூறினைபான். நீங்கவளல்லபாம் கூத்தில் ஈடுபட்டிருந்தே 
தபபாத இடடையில் நபான் வகபாஞ்சம் வவளிதயே எழுந்த வசன்தறைன். அததே தநரத்தக்கு அந்தே ஒற்றைனும் 
வந்த தசர்ந்தேதேனைபால் அவடனை அங்தகதயே நிறுத்திச் வசயதிடயே விசபாரித்தக் தகட்டுக் வகபாண்டு வந்ததேன்."

"ஒருதவடள இந்தேச் வசயதி இப்படியும் இருக்கலபாமல்லபாவபா? நம்டமப் தபபான்றை வடைதிடசயேரசர்கள 
வதேற்தக படடைவயேடுத்தத் வதேன்பபாண்டி நபாட்டடை வவன்று விட்டைபால் இடடையேபாற்று மங்கலத்தில் தபபாய 
முடிடயேயும், வபாடளயும், சிம்மபாசனைத்டதேயும் ததேடி எடுத்தக் வகபாண்டு விடுதவபாதமபா என்பதேற்கபாக 
இப்படி ஒரு வபபாயச் வசயதிடயே மகபாமண்டைதலசுவரர் பரப்பியிருப்பபார்."

"இருக்கபாத, அரதச! வந்திருக்கும் ஒற்றைன் கூறுவடதேப் பபார்த்தேபால் உண்டமயேபாகதவ அரசுரிடமப் 
வபபாருளகள வகபாளடள தபபாயிருக்கலபாம் என்று தேபான் ததேபான்றுகிறைத."

"எப்படியிருந்தேபாலும் நபாம் படடைவயேடுப்புக்கு ஏற்பபாடு வசயயேத்தேபான் தபபாகிதறைபாம். நமக்கு ஏன் இந்தேக் 
கவடல?" - தசபாழனும் வகபாடும்பபாளூரபானும் தமற்கண்டைவபாறு வமதவபானை குரலில் தபசிக் வகபாண்டிருந்தே
தபபாதம் ததேவரபாட்டியின் வகபாற்றைடவக் கூத்த நடைந்த வகபாண்டுதேபான் இருந்தேத. அவள வலக்டகயில் 
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திரிசூலத்தின் சுழற்சியும், இடைக்டகயில் உடுக்கின் ஒலியும் குன்றைவில்டல, குடறையேவில்டல.

தசபாழனும் வகபாடும்பபாளூரபானும் வீற்றிருந்தே இடைத்தின் பின்புறைத்தச் சுவரில் அவர்கள தேடலக்கு தமல் 
மபானின் கண்கடளப் தபபால் தவபாரங்கள அடமந்தே பலகணி ஒன்று இருந்தேத.

அருளுற்று ஆடிக் வகபாண்தடையிருந்தே ததேவரபாட்டி திடீவரன்று இருந்தேபாற் தபபாலிருந்த அந்தே மபான்விழிப் 
பலகணிடயேச் சுட்டிக் கபாட்டி 'வீல்' என்று அலறிக் கூச்சலிட்டைபாள. அந்தேப் பலகணிடயே தநபாக்கித் தேன் 
திரிசூலத்டதே ஓங்கிச் சுழற்றினைபாள; பற்கடளக் கடித்தேபாள; கபால்கடள உடதேத்தேபாள. திரிசூலத்டதேக் குறி 
பபார்த்தச் சுழற்றி அந்தேப் பலகணிடயே தநபாக்கி எறிந்தேபாள. எல்தலபாரும் அவளுடடையே தகபாபத்தின் 
கபாரணம் விளங்கபாமல் எழுந்திருந்த அந்தேப் பலகணிடயேப் பபார்த்தே தபபாத அதேன் நடுத்தவரபாத்திலிருந்த 
ஒளி மின்னும் இரு கண்கள தவகமபாகப் பின்னுக்கு நகர்ந்தேனை.
----------
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2.24. கூடைல் இடழத்தே குதூகலம்

அன்டறைக்வகபாரு நபாள வசம்பவழத் தீவின் கடடை வீதியில் அந்தே மூன்று முரட்டு மனிதேர்கள தபசிக் 
வகபாண்டு தபபானை தபச்டசக் தகட்டைதிலிருந்த மதிவதேனிக்குக் கவடலயும் பயேமும் அதிகமபாயிருந்தேனை. 
அந்தேப் தபச்டச ஒட்டுக் தகட்பதேனைபால் இப்படிப் புதக் கவடலகளும், பயேமும் ஏற்படும் என்று 
வதேரிந்திருந்தேபால் முதேலிதலதயே ஒட்டுக் தகட்கபாமல் இருந்திருப்பபாள.

வகபாம்பு முடளக்கபாதே குட்டிப் பருவத்தப் புளளிமபான் தபபால் அவலமற்றுக் கவடலயேற்று அந்தேத் தீவின் 
எழிலரசியேபாயத் தளளித் திரியே தவண்டியே அவளுக்குக் கவடல ஏன்? பயேம் ஏன்? கலக்கம் ஏன்? எவடனைப்
பற்றியே நிடனைவுகள அவள வநஞ்சில் நிரந்தேரமபாக ஓடிக்வகபாண்டிருக்கின்றைனைதவபா, அவடனைதயே வகபாடல 
வசயவதேற்கு முயேல்கிறைவர்கடளப் தபபால அவர்கள தபசிக் வகபாண்டு வசன்றைதேனைபால்தேபான் அவள 
கவடலப்பட்டைபாள, பயேந்தேபாள, கலங்கினைபாள. அந்தே முரடைர்களுடடையே தபச்டச ஒட்டுக் தகட்டை 
நபாளிலிருந்த அவளுக்கு ஒரு கபாரியேமும் ஓடைவில்டல.

'ஐதயேபா! அந்தே முரடைர்களபால் நடுக்கடைலில் அவருடடையே கப்பலுக்கு ஒரு தன்பமும் தநரபாமலிருக்க 
தவண்டுதம! அவர்கள டகயில் அகப்பட்டுக் வகபாண்டைபால் அவடரக் வகபால்லபாமல் விடைமபாட்டைபார்கதள? 
அவருடடையே விதரபாதிகள எவதரபா அவடரக் வகபான்று விடுவதேற்வகன்தறை அந்தே முரட்டு ஆட்கடளத் 
தூண்டி விட்டு அனுப்பியிருக்கிறைபார்கள தபபாலிருக்கிறைத. எல்லபா நன்டமயும் வகபாடுக்கும் அந்தே 
வலம்புரிச் சங்கு அவர் டகயிலிருக்கிறை வடர அவடர எந்தேப் படக என்னை வசயத விடை முடியும்? 
கடைவுளின் கருடணயும், அவடரதயே நிடனைத்தக் வகபாண்டிருக்கும் எனைத நல்ல கபாலமும் தேபான் அவடரக் 
கபாப்பபாற்றை தவண்டும்' என்று தேபாதனை தேனைக்குள சிந்தித்தச் சிந்தேடனைச் சூட்டில் வவந்த வகபாண்டிருந்தேபாள 
மதிவதேனி. அதேன் கபாரணமபாக எந்தேக் கபாரியேத்டதேச் வசயதேபாலும் சுயே நிடனைவு இன்றிச் வசயத 
வகபாண்டிருந்தேபாள அவள. சிந்தேடனை ஓரிடைத்திலும், வசயேல் ஓரிடைத்திலுமபாகப் டபத்தியேக்கபாரி தபபால் 
கடடையிலும் வீட்டிலும், கடைற்கடர மணற்குன்றுகளிலும் திரிந்த வகபாண்டிருந்தேபாள அவள. அந்தேத் தீவின் 
கடரதயேபாரத் வதேன்டனை மரங்களிலிருந்த பறைந்த வசல்லும் கிளிகளின் கூட்டைங்கடளப் பபார்க்கும் 
தபபாவதேல்லபாம், 'என் மனைத்தக்கும் இப்படி வபானைவவளியில் நீந்திக் கீதழயுளள கடைடலக் கடைந்த பறைந்த 
வசல்லும் ஆற்றைல் இருந்தேபால் தவகமபாகப் பறைந்த தபபாய அவருடடையே ததேபாளின் மீத உரிடமதயேபாடு 
உட்கபார்ந்த வகபாண்டு, அந்தே முரடைர்கள அவடரத் ததேடிக் வகபாண்டிருக்கும் இரகசியேத்டதேக் கபாததேபாடு 
வசபால்லி எச்சரித்த விடுதவன்' என்று எண்ணி ஏங்குவபாள. அவளும் ஒரு கிளிதேபான். ஆனைபால் பறைக்கும் 
கிளி இல்டலதயே, தபசிச் சிரித்த உணர்ந்த நடைக்கும் வபண் கிளியேபாயிற்தறை அவள!

'தேடலடயே அழுத்தம் பபாரமபானை சுடமகடளத் தேபாங்கிக் வகபாண்டு கூடைப் வபபாறுடமயேபாக நீண்டை தூரம் 
நடைந்த விடை முடிகிறைத. ஆனைபால் கனைதமபா, பபாரதமபா உடறைக்கபாதே எண்ணங்கடளயும், ஆடசகடளயும், 
ஏக்கங்கடளயும் சுமந்த வகபாண்டு மட்டும் வபபாறுடமயேபாக வபாழ முடிவதில்டலதயே? நிடனைவின் 
சுடமகளுக்கு அவ்வளவு கனைமபா? அவ்வளவு பபாரமபா?' மதிவதேனியேபால் தேபாங்க முடியேவில்டல.

சில நபாட்களபாகதவ அவள ஒரு மபாதிரி ஏக்கம் பிடித்தப் தபபாயக் கிடைப்படதே அவளுடடையே தேந்டதேயும், 
அத்டதேயும் உணர்ந்த வகபாண்டைனைர். அந்தேப் வபண்ணின் முரண்டுக்கும் பிடிவபாதேத்தக்கும் பயேந்த 
அவளிடைம் ஒன்றும் தகட்கவில்டல அவர்கள. எடதேயேபாவத வற்புறுத்திக் தகட்டைபால் அழுதவிடுவபாதளபா 
என்று பயேம் அவர்களுக்கு.

அன்று நண்பகலில் மதிவதேனியின் அத்டதே ஒரு குடைடல நிடறையே அடுக்கு மல்லிடகப் பூக்கடளக் 
வகபாண்டு வந்த வகபாடுத்த, "மதிவதேனி! இவற்டறை உன் டகயேபால் அழகபாகத் வதேபாடுத்தக் வகபாடு, 
பபார்க்கலபாம். இன்று மபாடல நபான் கடைற்கடரயிலுளள ஏழு கன்னிமபார் தகபாவிலுக்குப் தபபாய தநர்த்திக் 
கடைன் வசலுத்தி வழிபட்டுவிட்டு வரதவண்டும். எல்லபாம் உனைக்கு நல்ல இடைத்தில் வகபாழுநன் வபாயத்தப்
வபரு வபாழ்வு வபாழதவண்டுதம என்பதேற்கபாகத்தேபான்" என்று கூறி தவண்டிக் வகபாண்டைபாள.

அத்டதேயின் தவண்டுதகபாடள மறுக்க முடியேபாமல் மதிவதேனி உட்கபார்ந்த வகபாண்டு நபாடர எடுத்த 
மலடரத் வதேபாடுக்க ஆரம்பித்தேபாள. டக மலர்கடளத் வதேபாடுத்தக் வகபாண்டிருக்கும் தபபாததே மனைம் 
நிடனைவுகடளத் வதேபாடுக்க ஆரம்பித்தேத. மனைம் ஏதேபாவவதேபான்றில் ஒருடமயேபாகக் குவியும் தபபாத அந்தே 
ஒன்டறைத் தேவிர இரண்டைபாவதேபாகச் வசயயேப்படும் கபாரியேம் சரியேபாக நடடைவபறைபாத. பரபாக்குப் பபார்த்தக் 
வகபாண்தடை சிந்தேடனையில் மூழ்கியிருந்தே மதிவதேனி பூக்கடள எடுத்த முடிவடதே மறைந்த வவறும் 
நபாடரதயே மபாற்றி மபாற்றிச் சுருக்கிட்டு முடிந்த வகபாண்டிருந்தேபாள. தேற்வசயேலபாக அந்தேப் பக்கமபாக வந்தே 
அவளுடடையே அத்டதே, அவள பூத்வதேபாடுத்தக் வகபாண்டிருந்தே அழடகப் பபார்த்தேதம் வபபாறுக்க முடியேபாமல் 
சிரித்த விட்டைபாள.
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"நீ பூத்வதேபாடுக்கிறை சீடரப் பபார்த்தேபால் சிரிப்புத்தேபான் வருகிறைத. ஏததேபா நிடனைவில் எங்தகதயேபா கவனைத்டதே 
டவத்தக் வகபாண்டு வவறும் நபாடர வடளத்த வடளத்த முடிந்த வகபாண்டிருக்கிறைபாதயே அம்மபா! நீ 
கபாரியேம் வசயகிறை அழகு மிகவும் நன்றைபாக இருக்கிறைத. நபானும் பபார்த்தக் வகபாண்தடை தேபான் இருக்கிதறைன், 
நபாடலந்த நபாட்களபாக நீ பித்தப் பிடித்தேவடளப் தபபால் இருக்கிறைபாய. தவளபா தவடளக்கு உண்ண 
வருவதில்டல. இந்தே வயேதேபானை கபாலத்தில் அண்ணனுக்கு உதேவியேபாகக் கடடைக்குப் தபபாக 
மபாட்தடைவனைன்கிறைபாய. கபால் கடுக்கச் சுற்றிக் வகபாண்டிருக்கிறைபாய. நீ எப்தபபாத வீட்டுக்குத் திரும்பி 
வருவபாய, எப்தபபாத வவளிதயே தபபாவபாய என்பததே எனைக்கும் அண்ணனுக்கும் வதேரியேபாமற் 
தபபாயவிட்டைத. உன்டனைப் தபபால் பருவம் வந்தே வபண்ணுக்கு இந்தேப் தபபாக்கு நல்லதில்டல."

அவடளப் பற்றித் தேன் மனைத்திலிருந்தே குடறைகடள அவள முன்தப வசபால்லித் தீர்த்த விட்டைபாள அத்டதே.

பூக்கடளதயே வதேபாடைபாமல் தேபான் வவறும் நபாடர முடிந்த வகபாண்டிருப்படதே உணர்ந்தே தபபாத மதிவதேனிக்கு
வவட்கம் பிடுங்கித் தின்றைத. முதேலில் ஐந்தேபாறு கண்ணிகள பூ டவத்தத் வதேபாடுத்திருந்தேபாள. அதேன் பின்பு 
வவறும் நபாரில் தேபான் வரிடசயேபாக முடிச்சுகள விழுந்திருந்தேனை. தேப்பித்தேவறி இத மபாதிரி அத்டதேயின் 
வபாயில் விழுந்த விட்டைபால் நிடறையேப் தபச்சு வபாங்கிக் கட்டிக் வகபாளளபாமல் மீள முடியேபாவதேன்று 
அவளுக்குத் வதேரியும்.

"ஏததேபா வதேரியேபாமல் வசயத விட்தடைன் அத்டதே! வகபாஞ்சம் நிடனைவு தேடுமபாறி விட்டைத. இன்னும் சிறித 
தநரத்தில் எல்லபாப் பூக்கடளயும் விடரவபாகத் வதேபாடுத்தக் வகபாடுத்த விடுகிதறைன்" என்று முகத்தில் 
மலர்ச்சிடயே வரவடழத்தக் வகபாண்டு கூறினைபாள மதிவதேனி.

"வகபாஞ்சம் என்னை? சில நபாட்களபாகதவ நீ முழுக்க முழுக்க நிடனைவுத் தேடுமபாறிப் தபபாயத்தேபாதனை 
திரிகிறைபாய? அந்தே வலம்புரிச் சங்டக விடலக்கு வபாங்கிக் வகபாண்டு தபபானை இடளஞடனை நீ இன்னும் 
மறைக்கவில்டல தபபாலிருக்கிறைத. அவடனை நிடனைத்தக் வகபாண்டு தேபான் நீ இவ்வளவு ஆட்டைமும் 
தபபாடுகிறைபாய. நபானும் அண்ணனும் உன்டனை எவ்வளதவபா கண்டித்தப் பபார்த்தவிட்தடைபாம். நீ எங்கள 
கண்டிப்டபக் தகட்டுத் திருந்தகிறை வபண்ணபாகத் வதேரியேவில்டல. நடைக்கக்கூடியே கபாரியேத்டதேயேபா நீ 
நிடனைக்கிறைபாய? நீயும் உன் தேந்டதேயும் வசபால்வதிலிருந்த அந்தே இடளஞன் வபரியே வசல்வக் குடும்பத்தப் 
பிளடளயேபாயிருக்க தவண்டுவமன்று வதேரிகிறைத. வதேன் திடசக் கடைலில் எங்தகபா ஒரு மூடலயில் 
இருக்கும் இந்தேச் சிறு தீவில் உன்டனைப் தபபால் ஒரு வபண்டணச் சந்தித்தேடதே எப்தபபாததேபா மறைந்த 
தபபாயிருப்பபான் அவன். அவடனைதயே நிடனைத்தக் வகபாண்டு ஏங்கும் அசட்டு எண்ணங்கடள இந்தே 
விநபாடியிதலதயே விட்டுவிடு. நமக்கு எட்டைபாதே வபபாருடள, நம்மபால் எட்டி எடுக்க முடியேபாதே உயேரத்தில் 
இருக்கும் அழடக, நபாம் நிடனைத்த உருகிப் பயேவனைன்னை? இரண்டு டககளும் முடைமபாகிக் கபால் 
வநபாண்டியேபானை ஊடம ஒருவன் தேனைக்கு எதிதர உளள பபாடறையில் சுடவயேபானை 'பசுவவண்வணய' உருட்டி 
டவத்திருப்படதேப் பபார்க்கிறைபான். வவயிலில் வவண்வணய உருகிப் பபாடறையில் வீணபாகி வழிகிறைத. 
அவனைபால் என்னை வசயயே முடியும். தேபான் உண்ணக் டககள இல்டல; நடைந்த வசல்லக் கபால்கள இல்டல, 
பிறைடரக் கூப்பிடைலபாவமன்றைபாதலபா வபாய ஊடம. சபாத்தியேமில்லபாதே ஆடசகதளபாடு தபபாரபாடி என்னை 
நன்டம விடளயேப் தபபாகிறைத, வபண்தண? அந்தே இடளஞடனைப் பற்றியே ஆடசகடளத் வதேபாடலத்தத் 
தேடலமுழுகிவிட்டு எப்தபபாதம் தபபால் நீ படழயே மதிவதேனியேபாக மபாறிவிடு. நபான் உன் முகத்தில் 
மலர்ச்சிடயேக் கபாண தவண்டும். உன் உதேட்டில் சிரிப்டபக் கபாண தவண்டும். உன் வபாயில் கலகலப்பு 
நிடறைந்தே படழயே குறும்புப் தபச்டசக் தகட்க தவண்டும். உன் நடடையில் படழயே தளளடலக் 
கபாணதவண்டும். இன்தறை இந்தேக் கணதம நீ படழயே மதிவதேனியேபாக மபாறிவிடு. கடடைக்குப் தபபா; படழயே 
சுறுசுறுப்தபபாடு விற்படனைடயேக் கவனி. அண்ணனுக்கு மகள, மகன் இரண்டைபாகவும் இருப்பவள நீ 
ஒருத்திதேபான். இப்படிச் தசபாக நபாடைகம் நடித்த அண்ணடனையும் என்டனையும் தவதேடனைப்படுத்தேபாததே." 
அத்டதே தேன் உளளத்தின் உணர்ச்சிகளபாயிருந்தே ஆத்திரம், தவதேடனை, ஆவல் எல்லபாவற்டறையும் அடைக்க 
முடியேபாமல் அந்தேப் வபண்ணின் முன்பு வகபாட்டித் தீர்த்த விட்டைபாள. அத்டதேயின் தபச்சுக்கு 
மதிவதேனியிடைமிருந்த பதில் வரவில்டல. முழங்கபாடலக் குத்தேடவத்த அதேன்தமல் முகத்டதேப் 
புடதேத்தக் வகபாண்டு உட்கபார்ந்திருந்தேபாள அவள. வமல்லியே விசும்பல் ஒலி அத்டதேயின் வசவிகளில் 
விழுந்தேத.

"என்னைடி, வபண்தண? இதேற்கபாகவபா அழுகிறைபாய? அழுடக வரும்படி நபான் என்னை வசபால்லிவிட்தடைன் 
இப்தபபாத?" என்று தகட்டுக் வகபாண்தடை கீதழ குனிந்த அவள முகத்டதே நிமிர்த்தினைபாள அத்டதே. 
அவளுடடையே விழிகள கண்ணீர்க் குளங்களபாக மபாறியிருந்தேனை. கண்களில் அரும்பியே கண்ணீர் அரும்புகள 
வசடிகளில் அரும்பி மலர்ந்தே மலர்களில் உதிர்ந்தேனை.

"யேபாரபாவத இதேற்கபாக அழுவபார்களபா? தகபாவிலுக்குக் வகபாண்டு தபபாக தவண்டியே மலர்களின் தூயடம 
வகடும்படியேபாக இப்படி இவற்றின் தமல் கண்ணீடரச் சிந்தகிறைபாதயே? நீ வசயகிறை கபாரியேம் உனைக்தக 
நன்றைபாயிருந்தேபால் சரிதேபான்" என்று கடிந்த வகபாண்தடை அவள கூந்தேடலக் தகபாதிவிட்டுச் சரி வசயதேபாள 
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அத்டதே.

அந்தேச் சமயேத்தில் வவளிதயே வசன்றிருந்தே மதிவதேனியின் தேந்டதே வீட்டுக்குள நுடழந்தேபார்.

"மதிவதேனி! எதேற்கபாக அம்மபா இப்படி உன் அத்டதேயிடைம் அழுத முரண்டு பிடித்தக் 
வகபாண்டிருக்கிறைபாய?" என்று அவர் தகட்டைபார்.

"அண்ணபா! உங்கள வபண்ணுக்கு நீங்கள தேபான் வசபால்ல தவண்டும். அவளுடடையே நிடனைவுகளும், 
கனைவுகளும் இப்தபபாத இந்தேத் தீவிதலதயே இல்டல. முன்டனைப் தபபால் சிரிக்கபாமல், தபசபாமல், 
கலகலப்பபாக இருக்கபாமல், எப்தபபாதம் 'அவடனை'தயே நிடனைத்தப் புழுங்கிக் வகபாண்டிருக்கிறைபாள. 
கடைற்கடரக் கன்னிமபார் தகபாயிலுக்குப் தபபாவதேற்கபாகப் பூத்வதேபாடுக்கச் வசபான்தனைன். வதேபாடுப்பதேற்கபாக 
உட்கபார்ந்தேவள சுயே நிடனைதவ இல்லபாமல் பூடவ மறைந்த வவறும் நபாடர முடிந்த வகபாண்டிருக்கிறைபாள. 
'இப்படிவயேல்லபாம் இருக்கபாததே. அவடனை மறைந்தவிட்டு முன்தபபால் இரு' என்று கண்டித்ததேன். 
அதேற்குத்தேபான் இந்தேப் பலமபானை அழுடக!"

தேன் தேங்டக கூறியேடதேக் தகட்டு மதிவதேனியின் தேந்டதே சிரித்தேபார். "இந்தே மபாதிரி வயேதப் வபண்கடள 
இத்தேடகயே அநுபவங்களிலிருந்த கண்டித்த மட்டும் திருத்தி விடை முடியேபாத. தேன்டனை 
நிடனைக்கபாதேவடனைத் தேபான் நிடனைத்த ஏமபாந்தே வபண்களின் கடதேகள உலகத்தில் அதிகமபாக இருக்கின்றைனை.
அந்தேக் கடதேகளில் ஒன்றைபாக என் அருடமப் வபண்ணின் நிடனைவுகளும் ஆகிவிடைக்கூடைபாததே என்பததேபான் 
என்னுடடையே கவடல. நிடனைப்படதே அடடைவத ஒரு தேவம்; ஒரு புனிதேமபானை தவளவி அத. நிடனைத்த 
நிடனைத்த அந்தே நிடனைவுகடள உருதவற்றி வலுதவற்றி எண்ணியேடதே அடடைந்ததே தீரும் ஆடசத் 
தேவத்தக்குப் பிடிவபாதேம் நிடறையே தவண்டும். அந்தே அன்புமயேமபானை தேவத்டதே விடைபாப்பிடியேபாகப் பிடித்தக் 
வகபாண்டு வவல்லும் வதேம்பு இதிகபாச கபாலத்தப் வபண்களுக்கு இருந்தேத. சீடதேக்கும், பபாஞ்சபாலிக்கும், 
ஓரளவு சகுந்தேடலக்கும் இருந்தே அந்தேத் வதேம்பு வசம்பவழத் தீவின் ஏடழப் பரதேவனைபானை என்னுடடையே 
மகளுக்கு இருந்தேபால் அவளுடடையே நல்விடனைதேபான் அத. சீடதேயும் பபாஞ்சபாலியும் சகுந்தேடலயும் 
நிடனைத்தேவர்கடள அடடையே மட்டும் தேபான் முடிந்தேத. சபாவித்திரிதயேபா அவர்களினும் ஒரு படி தமதல 
தபபாயவிட்டைபாள. தேபான் அடடைந்தே ஆடைவடனைத் தேன் நிடனைவுத் தேவத்தேபால் கூற்றுவனிடைமிருந்ததே மீட்க 
முடிந்தேத அவளபால். வதேயவிகக் கபாதேலின் வவற்றிக்கு இத்தேடகயே நிடனைவு வன்டம வபண்களுக்கு 
தவண்டும். சிறியே ஆடசகளில் மனைம் டவத்தவிட்டைபால் நிடனைவுகளுக்கு ஆற்றைதல உண்டைபாவதில்டல. 
நீயும் நபானும் இவடளக் கண்டிப்படதே இன்தறைபாடு விட்டுவிடை தவண்டும். இவ்வளவு வயேத வந்தே 
வபண்டணக் கண்டிப்பதம் அநபாகரிகமபானைத. இவளுடடையே நிடனைவுகதள இவளுக்கு விடளவு 
கற்பிக்கட்டுவமன்று விட்டு விடுவததேபான் நல்லத." ஒன்றிலும் பட்டுக் வகபாளளபாதேவர் தபபால் தேன் 
தேங்டகயிடைம் கூறியே அவர் மதிவதேனியின் பக்கமபாகத் திரும்பி, "மதிவதேனீ! நீ ஏன் அழுகிறைபாய? நீ 
இன்னும் குழந்டதேயில்டலதயே? தேபாடயேத் தேவிர தவறு நிடனைவில்லபாதேவடர வபண் 
தபடதேயேபாயிருக்கிறைபாள. தேந்டதே உடைன்பிறைந்ததேபார், விடளயேபாட்டுப் வபபாருள - எல்லபாவற்டறையும் கடைந்த 
தேன்டனைத் தேவிர இன்வனைபாரு ஆண்மகடனை நிடனைக்கத் வதேபாடைங்கும் தபபாத தபடதே முழுடமவபற்றை 
வபண்ணபாகி விடுகிறைபாள. இப்தபபாத நீ ஒரு வபண். உன் நிடனைவுக்கு நீ ஒர் ஆண்மகடனைத் ததேடி 
உறுதியேபாக்கு. அததேபான் நபான் உனைக்குக் கூறும் அறிவுடர. இனிதமல் நபான் உன்டனைக் கண்டிக்கப் 
தபபாவதில்டல. பயேமுறுத்தேப் தபபாவதில்டல. அந்தே இடளஞன் உன்டனை மறைந்த விடுவபாவனைன்று 
வசபால்லிக் கலக்கமடடையேச் வசயயும் வழக்கத்டதேயும் இந்தே விநபாடியிலிருந்த நபான் விட்டுவிடுகிதறைன்."

தேந்டதேயின் அந்தேப் தபச்டசக் தகட்டைவுடைன் மதிவதேனிக்கு உடைல் சிலிர்த்தேத. டதே மபாதேத்த டவகடறையில் 
கடைலில் நீரபாடினைத தபபால் இருந்தேத.

"அப்பபா..." என்று உணர்ச்சி தமலிட்டுக் கூவிக் வகபாண்தடை எழுந்த ஓடி வந்த அவர் கபாலடியில் சுருண்டு 
விழுந்தேபாள அவள. "நிடனைடவ உறுதியேபாக்கு. நிடனைப்படதே அடடைவத ஒரு தேவம்" என்றை வசபாற்கள அவள
வசவிடயே விட்டு நீங்கபாமல் நித்தியே ஒலியேபாகச் சுழன்று வகபாண்டிருந்தேனை. தேன் எண்ணத்தின் 
இலட்சியேமபானை கபாதேலில் வவற்றிவபறை ஒரு புதியே கருவி கிடடைத்தவிட்டைத. அவடனை அடடைவதேற்கு 
அவளுக்கு ஒரு புதியே உண்டமடயே அவள தேந்டதே கூறிவிட்டைபார்.

"அப்பபா! 'இதிகபாச கபாலத்தக்குப் பின்பும் நிடனைடவத் தேவமபாக்கி, நிடனைத்தேவடனை அடடையும் இலட்சியேக் 
கபாதேலுக்கு உதேபாரணமபாகச் வசம்பவழத் தீவில் ஒரு வபண் பிறைந்திருந்தேபாள' என்று என்டனையும் 
எடுத்தக்கபாட்டைபாகக் கூறுவதேற்குத் தேகுந்தேபடி நபான் வபாழ்ந்த கபாட்டிவிடைப் தபபாகிதறைன். அப்பபா! அப்படி 
ஒரு வபாழ்க்டக வபாழ்ந்தவிடை தவண்டுவமன்று பிடிவபாதேம் இப்தபபாததே எனைக்கு உண்டைபாகிவிட்டைத" - 
அவருடடையே பபாதேங்களில் தேன் கண்ணீர் ஒழுக ஆதவசத்ததேபாடு உறுதியேபானை குரலில் கதேறினைபாள மதிவதேனி.

"எழுந்திரு, அம்மபா! கபாலம் உன் நிடனைவுக்கு வவற்றிடயேக் வகபாடுக்கட்டும்" என்று அடமதியேபாகக் கூறி, 
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அவள பிடியிலிருந்த தேம் பபாதேங்கடள விடுவித்தக் வகபாண்டு வீட்டின் உட்பக்கமபாக நடைந்தேபார் அவர். 
மதிவதேனியின் அத்டதே ஒன்றும் வசபால்லத் ததேபான்றைபாமல் சூனியேத்டதே வவறித்தப் பபார்த்தக் வகபாண்டு 
நின்றைபாள.

அன்டறைக்கு மபாடலயில் தேன் அத்டதேதயேபாடு கடைற்கடரயிலுளள ஏழு கன்னிடககளின் தகபாயிலுக்குப் 
தபபாயிருந்தேபாள மதிவதேனி. ஏழு கன்னியேர் தகபாவிலின் வபாசலில் ஒரு படழயே புன்டனை மரம் இருந்தேத. 
மிகவும் வயேதேபானை மரம் அத. அதேனைடியில் மணற் பரப்பில் திருமணமபாகபாதே கன்னிப் வபண்கள தேங்கள 
மனைத்திலுளள எண்ணம் நிடறைதவறுமபா என்றும், நிடனைவுக்கு இடசந்தே கணவன் கிடடைப்பபானைபா என்றும் 
'கூடைல் இடழத்த'ப் பபார்ப்பத வழக்கம். கூடைல் இடழத்தப் பபார்த்தேலபாவத: மணற்பரப்பில் கிழக்குத் 
திடச தநபாக்கி அமர்ந்த வகபாண்டு, இரண்டு கண்கடளயும் மூடி வழிபடும் வதேயவத்டதே மனைத்தில் 
தியேபானித்த, வலத டக ஆள கபாட்டி விரலபால் மணற்பரப்பில் குருட்டைபாம் தபபாக்கில் ஒரு வட்டைம் 
தபபாடுவத. தகபாட்டடைத் வதேபாடைங்கியே நுனியில் விலகபாமல் ஒழுங்கபாக வந்த வபபாருந்தி வட்டைம் 
முழுடமயேபாக முடிவு வபற்றைபால் எண்ணியே கபாரியேம் வவற்றி வபறும் என்று தீர்மபானித்தக் வகபாளளலபாம்.

அத்டதேக்குத் வதேரியேபாமல் புன்டனை மரத்தேடியில் கூடைல் இடழத்தப் பபார்த்த விடை தவண்டும் தபபால் 
ஆவல் குறுகுறுத்தேத மதிவதேனிக்கு. வரிடசயேபாக இருந்தே ஏழு கன்னியேரின் சிடலகளுக்கும் பூ அணிவித்த 
விட்டு அத்டதே கண்கடள மூடித் தியேபானித்தக் வகபாண்டு நின்றை தபபாத வமல்ல வவளிப் பக்கமபாக நழுவிப்
புன்டனை மரத்தேடி மணற்பரப்புக்கு வந்தேபாள அவள. அத்டதே திரும்பி வந்த பபார்த்தவிடைப் தபபாகிறைபாதள 
என்றை பயேமும், வவட்கமும் பதேற்றைத்டதே உண்டைபாக்கினை. கண்கடள மூடினைபாள. பளபளப்பபானை இடமத் 
ததேபாளகளின் கரும் பசுடமச் சிறு நரம்புகள மூடியே கண்களின் அழடகக் கபாட்டினை. வலத டக விரல்கள 
பயேத்தேபால் நடுங்கினை. உடைல் வியேர்த்தேத. வநஞ்சு ஆவலபால் தவகமபாக அடித்தக்வகபாண்டைத. வலத டக 
ஆள கபாட்டி விரலபால் வட்டைத்டதே மணலில் கீறிவிட்டுக் கண்கடள ஆடசதயேபாடு திறைந்த பபார்த்தேபாள. 
என்னை ஆச்சரியேம்? ஆரம்பித்தே நுனிதயேபாடு தகபாடு சரியேபாகப் தபபாயப் வபபாருந்தி வட்டைம் ஒழுங்கபாக 
முடிந்திருந்தேத. அந்தே வட்டைத்டதே டவத்தே கண் வபாங்கபாமல் பபார்த்தக் வகபாண்டிருக்கும் தபபாததே தேன் 
அன்புக்குரியேவன் அன்று கப்பல் தமல் தேளத்திலிருந்த ஊதியே சங்கின் ஒலி மறுபடியும் தகட்பத தபபால் 
ஒரு பிரடம ஏற்பட்டைத அவளுக்கு. கூடைல் கூடியேதேபால் உண்டைபானை குதூகலத்தேபால் மதிவதேனி அடதேதயே 
பபார்த்தப் பூரித்தக் வகபாண்டிருந்தே தபபாத பின்னைபால் யேபாதரபா சிரிக்கும் ஒலி தகட்டைத. திரும்பிப் பபார்த்தேபாள.
அவளுடடையே அத்டதே நின்று வகபாண்டிருந்தேபாள. அவளுக்கு வவட்கம் தேபாங்க முடியேவில்டல.
-------

234



2.25. கடைற் கபாயச்சல்

சக்கதசனைபாபதி பதேறிப் தபபானைபார். நடுக்கடைலில் குமபார பபாண்டியேனுக்கு அப்படி ஒரு நிடல ஏற்படுவமன்று
அவர் எதிர்பபார்க்கவில்டல. சிலருடடையே உடைல் இயேல்புக்குத் வதேபாடைர்ந்தேபாற் தபபால் கடைலில் பயேணம் 
வசயவத ஒத்தக் வகபாளளபாத. இரபாசசிம்மனுக்குக் கடைற் கபாயச்சல் வருவதேற்கபானை அறிகுறிகள இருந்தேடதே 
முன் கூட்டிதயே அவர் உணர்ந்த வகபாண்டைபார். சுருண்டு சுருண்டு படுத்தக் வகபாளவடதேயும், 
தசபார்வடடைந்த வதேன்படுவடதேயும் வகபாண்தடை கடைற் கபாயச்சல் வரலபாவமன்று அநுமபானித்திருந்தேபார். 
ஆனைபால் அத இவ்வளவு கடுடமயேபானை நிடலக்கு வந்தவிடுவமன்று அவர் நிடனைக்கவில்டல.

அன்று மபாடல தநரத்தக்குள கபாயச்சல் மிகுதியேபாகி விட்டைத. குமபார பபாண்டியேன் தேன் நிடனைவின்றிக் 
கிடைந்தேபான். ஏற்வகனைதவ அவனுக்கு ஒற்டறை நபாடியேபானை உடைல். கபாயச்சலின் வகபாடுடமயேபால் அந்தே உடைல் 
அல்லித் தேண்டைபாகத் தவண்டு தபபாயவிட்டைத. வவறும் கபாயச்சதலபாடு மட்டும் இருந்தேபால் பரவபாயில்டல. 
மனை உடளச்சலும் தசர்ந்த வகபாண்டைத. 'தேன் வசயேடலப் பற்றித் தேபாய என்னை நிடனைப்பபாள? 
மகபாமண்டைதலசுவரர் என்னை நிடனைப்பபார்? அன்டப எல்லபாம் அளளிச் வசபாரிந்த ஒட்டிக் வகபாண்டு பழகியே
மகபாமண்டைதலசுவரரின் அருடமப்வபண் குழல்வபாயவமபாழி என்னை எண்ணுவபாள?' என்று இத்தேடகயே 
கவடலகள தவறு குமபாரபபாண்டியேன் மனைத்டதேக் கலக்கியிருந்தேனை. அவன் கப்பல் தேளத்தில் படுத்தக் 
வகபாண்டு தேன்டனை மறைந்த உறைங்கியே தபபாத ஒரு கனைவு கண்டிருந்தேபாதனை, அந்தேக் கனைவும் அவன் 
உளளத்டதேக் குழப்பிக் வகபாண்டிருந்தேத.

கபாயச்சல், தசபார்வு, கலக்கம், குழப்பம் எல்லபாவற்றுக்கும் நடுவில் அவன் வநஞ்சுக்கு ஆறுதேலபானை 
நிடனைவு ஒன்றும் தகபாடடையின் வவப்பத்தினிடடைதயே சிலுசிலுக்கும் வதேன்றைடலப் தபபால் ஊடுருவிக் 
வகபாண்டிருந்தேத. அந்தே நிடனைவு...? அத தேபான் மதிவதேனி என்றை இனியே கனைவு! பழுத்தே மபாங்கபாயில் 
கபாம்தபபாரத்தச் வசங்கனிகளின் வசழுடம தபபால் கன்னைங் குழியேச் சிரிக்கும் மதிவதேனியின் கன்னிச் 
சிரிப்பு மூடினைபாலும் திறைந்தேபாலும் அவன் இடமகளுக்குளதளதயே நிடறைந்த நின்றைத. பூவுக்குள மர்மமபாக 
மடறைந்த நிற்கும் நறுமணம் தபபால அந்தேப் வபண்ணின் சிரிப்புக்குள 'ஏததேபா ஒன்று' மடறைந்திருந்த 
தேன்டனைக் கவர்வடதே அவன் உணர்ந்தேபான். கபாயச்சலின் வவப்பம் அவன் உடைவலங்கும் கனைன்றைத. 
மதிவதேனிடயேப் பற்றியே நிடனைதவபா அவன் உளளவமங்கும் குளிர்வித்தேத. சக்கதசனைபாபதி அவன் 
தேடலப்பக்கத்தில் கன்னைத்தில் ஊன்றியே டகயுடைன் அமர்ந்திருந்தேபார்.

குமபார பபாண்டியேடனையும் அவன் வகபாண்டு வரும் பபாண்டியே மரபின் அரசுரிடமச் சின்னைங்கடளயும் 
பத்திரமபாக ஒரு குடறைவுமின்றி ஈழ நபாட்டுக்குக் வகபாண்டு தபபாயச் தசர்க்கும் வபபாறுப்பு அவருடடையேத 
தேபாதனை? அவர் கவடலப்படைபாமல் தவறு யேபார் கவடலப்படை முடியும்? இலங்டகப் தபரரசன் கபாசிபனின் 
உயிர் நண்பனைபானை இரபாசசிம்மடனைக் கடைற் கபாயச்சதலபாடு அடழத்தக் வகபாண்டு தபபாய அவன் முன் 
நிறுத்தினைபால் அவனுடடையே தகபாபம் முழுவதம் சக்கதசனைபாபதியின் தமல் தேபான் திரும்பும்.

கபாசிபனுடடையே தகபாபத்தக்கு ஆளபாக தநரிடைபாமல், கப்பல் ஈழமண்டைலக் கடரடயே அடடையுமுன்தப 
குமபார பபாண்டியேனுக்குச் சுகம் ஏற்பட்டு அவன் படழயே உற்சபாகத்டதேப் வபறை தவண்டுவமன்று எல்லபாத் 
வதேயவங்கடளயும் மனைத்தக்குள தவண்டிக் வகபாண்டிருந்தேபார் சக்கதசனைபாபதி. இளவரசன் 
இரபாசசிம்மனின் உடைலுக்கு அதிர்ச்சி ஏற்படைபாமல் இருக்க தவண்டுவமன்பதேற்கபாகக் கப்படலக் கூடை 
தவகத்டதேக் குடறைத்த வமதவபாகச் வசலுத்தே தவண்டுவமன்று மபாலுமிடயேக் கூப்பிட்டு எச்சரிக்டக 
வசயதிருந்தேபார். கடைற் கபாயச்சடல விடரவபாகத் தேணிப்பதேற்குப் தபபாதமபானை மருந்தகள கப்பலிதலதயே 
இருந்தே தபபாதம் அவருக்குக் கவடல என்னைதவபா ஏற்படைத்தேபான் வசயதேத. எல்தலபாருக்குதம கப்பலில் 
அந்தே ஒதர கவடலதேபான் இருந்தேத. கப்படலச் வசலுத்தம் மபாலுமி, கப்பலின் வபபாறுப்பபாளனைபானை கலபதி,
சபாதேபாரண ஊழியேர்கள எல்தலபாரும் குமபார பபாண்டியேனுக்குச் சீக்கிரமபாக உடைல் நலம் ஏற்படை தவண்டுதம 
என்றை நிடனைவிதலதயே இருந்தேனைர். இன்னும் இரண்வடைபாரு நபாள பயேணத்தில் கப்பல் இலங்டகக் 
கடரடயே அடடைந்த விடும். கப்பலின் தவகத்தக்கும் தவகமின்டமக்கும் ஏற்பக் கூடைக் குடறையே ஆகலபாம்.

நீண்டை பகல் தநரம் முழுவதம் இரபாசசிம்மன் அன்டறைக்குக் கண் விழிக்கதவயில்டல, உணவும் 
உட்வகபாளளவில்டல. தூக்கத்தில் அவன் என்வனைன்னைதவபா பிதேற்றினைபான். மபாடலயில் வபபாழுத மங்கும் 
தநரத்திற்கு அவன் கண் விழித்தேபான். தேபாமடரயின் சிவப்பபானை உட்புறைத்த அகவிதேடழப் தபபால் 
அவனுடடையே கண்கள சிவந்திருந்தேனை. ஈரக்கசிவும் கலக்கமும் கூடைத் வதேன்பட்டைனை.

"இளவரதச! கபாயச்சல் உடைம்தபபாடு நீங்கள இப்படிப் பசிடயேயும் தசர்த்தத் தேபாங்கிக் வகபாண்டிருப்பத 
நல்லதில்டல. ஏதேபாவத வகபாஞ்சம் உணவு உட்வகபாளளுங்கள" என்று சக்கதசனைபாபதி வகஞ்சினைபார்.

"நபான் என்னை வசயயேட்டும்? எனைக்கு உணவு தவண்டியிருக்கவில்டல. வபாவயேல்லபாம் சுடவப் புலன் 
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மரத்தப் தபபாயக் கசந்த வழிகிறைத. என்டனை வற்புறுத்தேபாதீர்கள" என்று குமபார பபாண்டியேனிடைமிருந்த 
பதில் வந்தேத. தேட்டுத் தேடுமபாறிக் வகபாண்தடை தேளத்தில் விரித்திருந்தே விரிப்பில் தேளளபாடி எழுந்த 
உட்கபார்ந்தேபான். அவனுக்கு இருந்தே தேளர்ச்சிடயேக் கண்டு பதேறிக் கீதழ சபாயேந்த விடைபாமல் சக்கதசனைபாபதி 
முதகுப் பக்கமபாகத் தேபாங்கிக் வகபாண்டைபார். தநபாயுற்றுத் தேளர்ந்திருக்கும் அந்தே நிடலயிலும் 
இரபாசசிம்மனின் முக மண்டைலத்தில் யேபாடரயும் ஒரு வநபாடியில் கவர்ந்த தேன்வயேமபாக்கிக் வகபாளளும் 
அந்தே அழகுக் குறுகுறுப்பு மட்டும் குன்றைதவயில்டல. சக்கதசனைபாபதியின் பருத்தே ததேபாளில் சபாயந்த 
வகபாண்டு வபருமூச்சு விட்டைபான் அவன்.

"ஈழ நபாட்டுக்கடரடயே அணுகுவதேற்கு முன் உங்களுக்கு உடைல் ததேறைவில்டலயேபானைபால் கபாசிப மன்னைருக்கு 
நபான் கபாரணம் வசபால்லி மீள முடியேபாத. நபான் சரியேபாகக் கவனித்த அடழத்தக் வகபாண்டு வரபாதேதேனைபால் 
தேபான் உங்களுக்குக் கபாயச்சல் வந்திருக்க தவண்டுவமன்று என்டனைக் தகபாபித்தக் வகபாளளத் 
வதேபாடைங்கிவிடுவபார்" என்று சக்கதசனைபாபதி கூறியேதேற்கு இரபாசசிம்மன் உடைதனை மறுவமபாழி கூறைவில்டல. 
சிறித தநரம் நிதேபானைமபாக எடதேதயேபா சிந்தித்தவிட்டுப் பதில் வசபால்லுகிறைவடனைப் தபபால், "சக்கதசனைபாபதி!
உடைற் கபாயச்சடல விடை இப்தபபாத மனைக் கபாயச்சல் தேபான் அதிகமபாகிவிட்டைத" என்று தேழுதேழுக்கும் 
குரலில் வசபான்னைபான். அந்தேச் வசபாற்கடளச் வசபால்லும் தபபாத உணர்ச்சிக் குமுறைலின் தவதேடனையேபால் 
வபார்த்டதேகள தேடடைப்பட்டு வந்தேனை. வநஞ்சு பலமபாக விம்மித் தேணிந்தேத. சக்கதசனைபாபதி அடதேக் கண்டு 
பயேந்தேபார். அவனைத வநஞ்டச வமதவபாகத் தேடைவி விட்டுக் வகபாண்தடை, "இளவரதச! கபாயச்சல் உளள தபபாத
இப்படி உணர்ச்சி வசப்பட்டுப் தபசதவபா, நிடனைக்கதவபா கூடைபாத. எடதேப்பற்றியும் மனைத்டதேக் 
கவடலப்படை விடைபாமல் நிம்மதியேபாக டவத்தக் வகபாளள தவண்டும்" என்று கூறினைபார்.

"என்னைபால் அப்படி நிம்மதியேபாக இருக்க முடியேபாவில்டலதயே, சக்கதசனைபாபதி! முளளில் புரண்டு வகபாண்டு 
பஞ்சடணயேபாக நிடனைத்தக் வகபாளவதேற்கு நபான் தயேபாகியேபாக இருந்தேபால் அல்லவபா முடியும்? ஆடசயும் 
பபாசமும் ஆட்டிடவக்க ஆடும் சபாதேபாரண மனிதேன் தேபாதனை நபானும்? நபான் வசயதவிட்டைனைவபாக 
என்னைபாதலதயே உணரப்படும் என் தேவறுகள நிழல் தபபால் என்டனைச் சபாடுகின்றைனைதவ?" இரபாசசிம்மன் 
மனைதவதேடனைதயேபாடு இப்படிச் வசபால்லியே தபபாத அவனுக்கு என்னை பதில் வசபால்லுவவதேன்று 
சக்கதசனைபாபதிக்கு விளங்கவில்டல.

அவர்கள இருவருக்கும் இடடைதயே சில விநபாடிகள வமபௌனைம் நிலவியேத. இருந்தேபாற் தபபாலிருந்த 
இரபாசசிம்மன் திடீவரன்று குமுறி அழ ஆரம்பித்த விட்டைபான். என்னை வசயவவதேன்று வதேரியேபாமல் 
திடகத்தேபார் அவர். அவடனை தவதேடனைக் குளளபாக்கியிருக்கும் எண்ணம் என்னைவவன்று 
சக்கதசனைபாபதியினைபால் விளங்கிக் வகபாளள முடியேவில்டல. உடைலில் தநபாய தவதேடனை அதிகமபாகும் தபபாத
சில மனிதேர்கள தேங்களுக்குத் தேபாங்கதள அசட்டுத்தேனைமபாக வபாயவிட்டு அழுத வகபாளவதண்டு. 'குமபார 
பபாண்டியேனுடடையே அழுடகயும் அந்தே வடகடயேச் தசர்ந்தேததேபாதனைபா?' என்று எண்ணி வருந்தினைபார்.

"இளவரசர் இப்படி வரவரச் சிறு குழந்டதேயேபாக மபாறிக் வகபாண்டு வந்தேபால் நபான் எப்படி ஆறுதேல் வசபால்ல 
முடியும்? எதேற்கபாக, எடதே நிடனைத்தக் வகபாண்டு இப்தபபாத நீங்கள அழுகிறீர்கள?" அவன் முகத்தேருதக 
வநருங்கிக் குனிந்த விசபாரித்தேபார் அவர்.

"இத்தேடனை நபாட்களபாக இடடையேபாற்று மங்கலம் மபாளிடகயில் தபபாய யேபாருக்கும் வதேரியேபாமல் திருடைடனைப் 
தபபால் ஒளிந்திருந்ததேதனை! என் அன்டனைடயேப் தபபாயப் பபார்க்கதவண்டுவமன்று என் பபாழபாயப் தபபானை 
மனைத்தக்குத் ததேபான்றைதவ இல்டலதயே? சக்கதசனைபாபதி! 'வபற்றைம் மனைம் பித்த, பிளடள மனைம் கல்லு' 
என்று என் தேபாய அடிக்கடி ஒரு பழவமபாழிடயேச் வசபால்லுவபாள. அதேற்தகற்றைபாற் தபபாலதவ நபானும் நடைந்த 
வகபாண்டிருக்கிதறைன். என் வசயேல்கடளவயேல்லபாம் வதேரிந்த வகபாண்டைபால் என் தேபாயின் மனைம் என்னை 
பபாடுபடும்? என்னைபால் யேபாருக்கு என்னை பயேன்? எல்தலபாருக்குதம வகட்டை பிளடளயேபாக நடைந்த வகபாண்டு 
விட்தடைன். இடதேவயேல்லபாம் நிடனைத்தேபால் எனைக்தக அழுடக அழுடகயேபாக வருகிறைத. 
மகபாமண்டைதலசுவரர் என்டனைப் பற்றி எவ்வளதவபா நம்பிக்டகயும் நல்ல எண்ணமும் டவத்தக் 
வகபாண்டு இடடையேபாற்று மங்கலத்தில் வகபாண்டு தபபாயத் தேங்கச் வசயதிருந்தேபார். நபான் அவருக்தக 
நம்பிக்டகத் ததரபாகம் வசயத ஏமபாற்றி அரசுரிடமப் வபபாருளகடளக் கவர்ந்த வகபாண்டு 
வந்தவிட்தடைதனை!" என்று சக்கதசனைபாபதியிடைம் அழுதவகபாண்தடை வசபால்லிப் புலம்பினைபான் அவன். 
என்னை கூறி எந்தே விதேத்தில் அவடனைச் சமபாதேபானைப்படுத்தவவதேன்தறை அவருக்குத் வதேரியேவில்டல.

"இல்லபாதேடதேவயேல்லபாம் நீங்களபாகக் கற்படனை வசயத வகபாண்டு அழபாதீர்கள. சந்தேர்ப்பங்கள நம்டம 
எப்படி நடைத்திக் வகபாண்டு தபபாகின்றைனைதவபா, அப்படித்தேபாதனை நபாம் நடைக்க முடியும்? உங்கள தமல் என்னை
தேவறு இருக்கிறைத. மகபாமண்டைதலசுவரர் உங்கடள அவ்வளவு கட்டுக்கபாவலில் இரகசியேமபாக 
டவக்கபாவிட்டைபால் நீங்கள உங்கள அன்டனைடயேச் சந்தித்திருப்பீர்கள அல்லவபா? அப்தபபாத 
என்னைவபாகியிருக்கும்? தபபாரும், படகவர் பயேமும் உளள இந்தேச் சூழலில் அரசுரிடமச் சின்னைங்கள 
இடடையேபாற்று மங்கலத்தில் இருப்படதே விடை இலங்டகயில் இருப்பததே நல்லத" என்று ஒருவிதேமபாக 
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ஆறுதேல் வசபான்னைபார்.

"என்டனை அங்தக கூட்டிக் வகபாண்டு தபபாய அவற்டறைக் கபாண்பியுங்கள" என்று கப்பலில் அரசுரிடமப் 
வபபாருளகள டவத்திருக்கும் அடறைடயேச் சுட்டிக் கபாட்டிப் பிடிவபாதேம் பிடித்தேபான் அவன்.

வமல்ல எழுந்திருக்கச் வசயத நடைத்திக் கூட்டிக் வகபாண்டு தபபாயக் கபாண்பித்தேபார். குழந்டதே 
ஆச்சரியேத்ததேபாடு பபார்ப்பத தபபால் முடிடயேயும், வபாடளயும், சிம்மபாசனைத்டதேயும் திரும்பத் திரும்பத் 
வதேபாட்டுப் பபார்த்தேபான் இரபாசசிம்மன். அந்தே அடறையிலிருந்த வவளிவந்தேதம், 'என்டனை உடைதனை தமல் 
தேளத்தக்குக் கூட்டிக் வகபாண்டு தபபானைபால்தேபான் ஆயிற்று!' என்று முரண்டு பிடித்தேபான். அந்தேத் திறைந்தே 
வவளிக் கபாற்று கபாயச்சல் உடைம்புக்கு ஒத்தக் வகபாளளபாத என்று அவர் எவ்வளதவபா வசபால்லித் தேடுத்தப் 
பபார்த்தேபார். அவன் தகட்கவில்டல. தமல் தேளத்தில் கூட்டிக் வகபாண்டு தபபாய நிறுத்தினைபார். தமதல மபாடல 
தநரத்த வபானின் வசம்வபபான்னிறைச் வசம்முகில்கள ஆகபாயே வவளிடயேத் தேகத்தேகபாயேம் வசயத 
தகபாலமிட்டிருந்தேனை. வபானின் பிடறைச்சந்திரடனை எட்டிப் பிடித்த விடுவத தபபால் அடலக் டககடள 
தமல் எழுப்பியேத நீலக் கடைல். இரபாசசிம்மன் கண்ணீடரத் தடடைத்தக் வகபாண்டு விழிகடள 
இடமக்கபாமல், கடைடலயும், வபானைவவளிடயேயும், நபாற்புறைத்திலும் திரும்பித் திரும்பிப் பபார்த்தேபான். அந்தே 
வபானில், கடைலில், அடலகளில், தமகங்களில், பிடறைச்சந்திரனில் அவன் எடதேக் கண்டைபாதனைபா?

"சக்கதசனைபாபதி? கீதழ தபபாய அந்தே வலம்புரிச் சங்டக எடுத்த வபாருங்கள" என்றைபான். அவர் கீதழ 
வசன்றைபார். திரும்பியே பக்கவமல்லபாம் வசம்பவழத் தீவில் சந்தித்தே அந்தே அழகியின் முகதம வதேரிவத 
தபபாலிருந்தேத இரபாசசிம்மனுக்கு. அந்தே அற்புதேமபானை இயேற்டகயின் சூழல் அவடனை என்னைதவபா வசயதேத. 
அவனுடடையே நபாவின் நுனியில் சில வசபாற்கள தடித்தேனை. அவன் உளளம் ஏததேபா ஒன்டறை உணர்ந்த 
எடதேதயேபா அழகபாக வவளியிடைக் கிளர்ந்தேத. அடுத்தே விநபாடி அவன் பபாடைத் வதேபாடைங்கினைபான். அடல 
ஓடசடயே இடடையிட்டு அவன் இனியே குரல் ஒலித்தேத. அந்தே இனிடமயில் 'மதிவதேனி'யின் நிடனைவு 
அவனுள சுழன்றைத.

"மின்னைலின் ஒளிவயேடுத்த முகில்தேனில்
      குழல் வதேபாடுத்தப்
வபபான்னில் நிறைம்படடைத்தப்
      பிடறையினில் நுதேல் மடுத்தப்
புன்னைடக முல்டலயேபாகிப்
      புருவங்கள விற்களபாகிக்
கன்னைலின் சுடவ குயிற்றிக்
      கருவிடளக் கண்களபாக்கி
வமன்நடடை பரதேமபாகி
      வமல்லிதேழ் பவழமபாகிப்
பன்வனைடுங் கபாலவமன்றும்
      படடைப்பினுங் கழகுகபாட்டிக்
கன்னிடம வயேன்னுதமபார்
      கற்பகம் பழுத்தேதேம்மபா."

சங்தகபாடு வந்த நின்றை சக்கதசனைபாபதி அந்தே இன்னிடச வவளளத்தில் வசபாக்கி நின்றைபார். "உங்களுக்கு 
இவ்வளவு நன்றைபாகப் பபாடைவருமபா?" என்றை அவர் தகளவிக்குப் பதில் கூறைபாமதல அவரிடைமிருந்த சங்டக 
வபாங்கிக் வகபாண்டைபான் அவன்.
-----------
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2.26. வம்புக்கபார வபாலிபன்

குழல்வபாயவமபாழிக்கபாக ஏற்பபாடு வசயதிருந்தே கப்பலின் அலங்கபார அடறைக்குளளிருந்த அந்தே இடளஞன் 
சிரித்தக் வகபாண்தடை எதிதர வந்தேடதேப் பபார்த்தே தபபாத நபாரபாயேணன் தசந்தேனுக்கு ஏற்பட்டை திடகப்பு 
உடைதனை தகபாபமபாக மபாறியேத. தவடிக்டகயும், குறும்புத்தேனைமும் வதேன்படுகிறை தசந்தேன் முகத்தில் முதேன் 
முதேலபாகக் கடுடமயேபானை சீற்றைத்டதேக் கபாணமுடிந்தேத. "தேம்பி! நீ சரியேபானை திருட்டுப் பயேல் என்படதேக் 
கபாட்டி விட்டைபாதயே! நீ வபரியே களளன். இந்தேக் கப்பலில் ஏறைக் கூடைபாவதேன்று கண்டித்தச் வசபால்லியும் 
எங்கள கண்களில் மண்டணத் தூவிவிட்டு எப்படிதயேபா மபாயேமபாக உளதள புகுந்தவிட்டைபாய. இவ்வளவு 
தூரம் வம்புக்கு வந்தவிட்டை பின்பு உனைக்வகல்லபாம் இனிதமல் மதிப்பும் மரியேபாடதேயும் வகபாடுத்தக் 
வகபாண்டிருப்பதில் பயேனில்டல. நீ என்னிடைம் வபாங்கிக் கட்டிக் வகபாண்டு தேபான் தபபாகப் தபபாகிறைபாய" 
என்று தேன்னுடடையே மத்தேளம் தபபான்றை புயேங்கடள மடைக்கி அங்கிடயே மடித்த விட்டுக் வகபாண்டு அந்தே 
வபாலிபடனை வநருங்கினைபான் தசந்தேன். அவனுடடையே உருண்டடை முகத்திலும் வபரியே வட்டைக் கண்களிலும் 
சினைம் முறுக்தகறியிருந்தேத.

குழல்வபாயவமபாழி பயேந்த மருண்டை பபார்டவதயேபாடு அடறை வபாயிலிதலதயே நின்றுவிட்டைபாள. அந்தே 
இடளஞன் எப்படி, எப்தபபாத கப்பல் அடறைக்குள புகுந்திருக்க முடியுவமன்பத அவள அனுமபானைத்தக்கு
எட்டைதவ இல்டல. அவளுக்கும் அந்தே இடளஞன் தமல் ஆத்திரம் உண்டைபானைபாலும், தசந்தேன் அவடனை 
அடிப்பதேற்கபாகக் டகடயே ஓங்கிக் வகபாண்டு தபபானை தபபாத சிறித தவதேடனையேபாக இருந்தேத. உளளத்தின் 
ஒரு மூடலயில் அந்தே இடளஞனுக்கபாக அநுதேபாபத்தின் மிகச் சிறியே ஊற்றுக் கண் திறைந்த வருவடதே 
அவளபால் தேடுத்தக் வகபாளள முடியேவில்டல. ஆனைபால் தசந்தேனிடைம் அந்தே இடளஞன் நடைந்த வகபாளளத் 
வதேபாடைங்கியே விதேத்டதேப் பபார்த்தே தபபாத அவள தேன் அநுதேபாபத்டதேதயே மபாற்றிக் வகபாளள தவண்டியே நிடல 
ஏற்பட்டு விட்டைத. அவள எண்ணியேடதேப் தபபால் அவன் சபாதப் பிளடளயேபாண்டைபானைபாக இருக்கவில்டல. 
வபரியே வம்புக்கபாரனைபாக இருந்தேபான். தேன்டனை தநபாக்கிக் டகடயே ஓங்கிக் வகபாண்டு அடிக்க வந்தே தசந்தேடனை
எதிர்த்தக் வகபாண்டு முடறைத்தேபான் அவன். "ஐயேபா! சும்மபா மிரட்டிப் பபார்க்கபாதீர்கள. நபான் நல்லவனுக்கு 
நல்லவன், வகட்டைவனுக்குக் வகட்டைவன். 'ஏததேபா இளம் பிளடளதேபாதனை' என்று டகடயே ஓங்கிக் வகபாண்டு 
வருகிறீர்கள. உங்களுடடையே ஆத்திரம் உண்டமயேபானைபால் நபானும் உங்களிடைம் வபபால்லபாதேவனைபாக நடைந்த 
வகபாளள தவண்டியேததேபான்" என்று அவன் விடறைப்பபாக நிமிர்ந்த நின்று வலத டகயேபால் இடடையிலிருந்தே 
வபாளின் பிடிடயேத் வதேபாட்டுக் வகபாண்தடை கூறினைபான். அத நபாரபாயேணன் தசந்தேனுடடையே தகபாப வநருப்டபக் 
வகபாழுந்த விட்வடைரியேச் வசயதேத. அவன் சினைத்ததேபாடு கூச்சலிட்டைபான். "அதடை, வபபாட்டடைப் பயேதல! 
நீயும் உன் கீச்சுக் குரலும் நபாசமபாயப் தபபாக! கடைவுள உன் திமிருக்கு ஏற்றைபாற்தபபால் வதேபாண்டடைடயே 
அளந்ததேபான் டவத்திருக்கிறைபார் உனைக்கு. வபாடளக் டகயில் உருவிக் வகபாண்டு என்டனை ஏமபாற்றி 
விடைலபாவமன்றைபா பபார்க்கிறைபாய? ஏதேபாவத வம்பு வசயதேபாதயேபா, உன்டனை அப்படிதயே குண்டுக் கட்டைபாகக் 
கட்டித் தூக்கிக் கீழ்த்தேளத்தில் இருந்தேபடிதயே கடைலில் எறிந்த விடுதவன். என்னுடடையே இந்தேக் டககளில் 
ஒளிந்த வகபாண்டிருக்கும் வலிடமடயே நீ அறியேமபாட்டைபாய. தநற்று பயேல் நீ வகபாஞ்சம் வணக்கமபாகதவ 
தபசு. இந்தே விடறைப்வபல்லபாம் என்னிடைம் டவத்தக் வகபாளளபாததே!"

"சரிதேபான், ஐயேபா! வகபாஞ்சம் நபாக்டக உளளுக்குளதள அடைக்கிதயே தபசுங்கள. நீங்கள இருப்பத முழங்கபால் 
உயேரம்! ஆகபாயேத்டதேப் பிளக்கும்படி வபரிதேபாகக் கூச்சல் தபபாடுகிறீர்கதள! கடைவுள எனைக்குத்தேபான் 
வதேபாண்டடைடயேக் குட்டடையேபாகப் படடைத்த என் திமிடர மட்டைம் தேட்டிவிட்டைபார்; உங்களுக்கு என்னை 
கபாரணத்தக்கபாக உடைம்டபதயே இப்படிக் கட்டடையேபாகப் படடைத்தேபாதரபா வதேரியேவில்டல! தபபாகட்டும். 
இததேபா அடறைவபாசலில் நின்று வகபாண்டிருக்கும் இந்தேச் சதகபாதேரிக்கு முன்னைபால் உங்கடள அநபாவசியேமபாக 
அவமபானைப்படுத்தே தவண்டைபாவமன்று பபார்க்கிதறைன். இல்டலயேபானைபால்...?" அவன் முடிக்கவில்டல. 
அதேற்குள தசந்தேன் குறுக்கிட்டு, "இல்டலயேபானைபால் என்னை வசயதவிடுவபாயேபாம்?" என்று வகபாதிப்தபபாடு 
தகட்டுக் வகபாண்தடை இன்னும் அருகில் வநருங்கினைபான். ஆனைபால் அந்தே இடளஞதனைபா தசந்தேன் வநருங்க 
வநருங்க அவன் டகக்வகட்டைபாதேபடி ஒரு பபாக தூரம் பின்னுக்கு நகர்ந்த நின்று வகபாண்டைபான். அடறை 
வபாசலில் நின்று பபார்த்தக் வகபாண்டிருந்தே குழல்வபாயவமபாழி அந்தே இடளஞனின் வசயேடலக் கண்டு 
வமல்லச் சிரித்தக் வகபாண்டைபாள. வீரபாதி வீரடனைப் தபபால் தபசிக் வகபாண்தடை பின்னுக்கு நகரும் அந்தே 
வபாலிபன் முகத்தில் பயேமும், பதேற்றைமும் ததேபான்றுவடதேக் குழல்வபாயவமபாழி கவனித்தேபாள. தசந்தேனும் 
வபரியே ஆளதேபான். பிரமபாதேமபாக அடித்த வநபாறுக்கி விடைப் தபபாகிறைவடனைப் தபபாலக் டகடயே ஓங்கிவிட்டு 
அடிக்கப் பயேந்த தேயேங்குவடதேயும் குழல்வபாயவமபாழி கவனித்தேபாள. இரண்டு ஆண்பிளடளகளுதம 
ஒருவருக்வகபாருவர் பயேந்த வகபாண்டு வவளியில் டதேரியேசபாலிகளபாக நடிக்கும் அந்தே நிடலடயேக் கூர்ந்த 
கவனித்தே தபபாத அவளுக்குச் சிரிப்புத்தேபான் வந்தேத. தசந்தேன் அந்தே வபாலிபடனை அதேட்டினைபான். "அதடைய! 
தபசபாமல் நபான் வசபால்கிறைபடி தகள. இப்தபபாத கப்பல் தபபாயக் வகபாண்டிருக்கும் இந்தே இடைத்திலிருந்த 
தடறைமுகம் அதிக தூரமில்டல. கடைலில் குதித்தக் கடரக்கு நீந்திப் தபபாயவிடு. இல்லபாவிட்டைபால் நபாதனை 
பிடித்தத் தேளளிவிடுதவன். என்னைபால் முடியேபாவிட்டைபால் கப்பல் மீகபாமடனையும், மற்றை ஆட்கடளயும் 

238



கூப்பிட்டு உன்டனைப் பிடித்தக் கடைலில் தேளளச் வசபால்தவன். உன் தமல் சிறித கூடைக் கருடண கபாட்டை 
மபாட்தடைன். நீ வகட்டை குறும்புக்கபாரப் பயேல்."

"ஆகபா! அதேற்வகன்னை? உங்களபால் மட்டும் முடியுமபானைபால் தேபாரபாளமபாகப் பிடித்தத் தேளளிவிடுங்கள. 
அதேற்கு முன்னைபால் உங்களிடைம் ஒரு வபார்த்டதே. நபான் திருடுவதேற்தகபா, தவவறைந்தே வடககளிலபாவத 
ஏமபாற்றி வஞ்சகம் வசயவதேற்கபாகதவபா இந்தேக் கப்பலில் ஏறைவில்டல. இன்டறைக்கு விழிஞத்தில் நின்றை 
கப்பல்களில் தவவறைந்தேக் கப்பலிலும் எள விழ இடைமில்டல. ஒதர கூட்டைம். நபாதனைபா இலங்டகத் தீவு 
வடர பயேணம் வசயயே தவண்டும். மிகவும் அவசரம். தடறைமுகத்தில் விசபாரித்தேதில் இந்தேக் கப்பல் 
இலங்டகத் தீவுக்குப் தபபானைபாலும் தபபாகலபாவமன்று கூறி, அருகில் நின்றை உங்கடளயும் இந்தேச் 
சதகபாதேரிடயேயும் விசபாரிக்கச் வசபான்னைபார்கள. நபான் வந்த விசபாரித்ததேன். நீங்கள இடைம் இல்டலவயேன்று 
கண்டிப்பபாக மறுத்தச் வசபால்லி விட்டீர்கள. எனைக்தகபா அவசரம். இந்தேக் கப்படல விட்டைபால் தவறு 
வழியில்டல என்படதேப் புரிந்த வகபாண்தடைன். நீங்களும் சதகபாதேரியும் தமல்தேளத்தில் தபசிக் வகபாண்டு 
நின்றை தபபாத உங்களுக்குத் வதேரியேபாமல் ஏறிக் கீழ்த்தேளத்திலுளள இந்தே அடறைக்குள ஒளிந்த வகபாண்தடைன்.
இப்தபபாத நீங்கள வந்த பபார்த்த விட்டீர்கள. கடைலில் தேளளுதவன் என்கிறீர்கள. அப்படிச் வசபால்ல 
உங்களுக்கு உரிடம உண்டு. ஆனைபால் உங்கடளக் வகபாஞ்சம் சிந்திக்க தவண்டுவமன்று தகட்டுக் 
வகபாளளுகிதறைன் நபான். இவ்வளவு வபரியே கப்பலில் நீங்கள இரண்தடை இரண்டு தபர்கள தேபாதனை பயேணம் 
வசயகிறீர்கள. நபான் ஒருவன் கூடை இருந்த விட்டைதேனைபால் உங்களுக்கு என்னை குடி முழுகி விடைப் 
தபபாகிறைத? என்னைபால் உங்களுக்கு என்னை வகடுதேல் வந்த விடைப் தபபாகிறைத?"

"இரண்டு தபர்கள தபபாகிதறைபாம். அல்லத வவறுங் கப்படல ஓட்டிக் வகபாண்டு தபபாகிறைபார்கள. அடதேப் 
பற்றிக் தகட்க நீ யேபார் தேம்பீ? உனைக்கு இடைமில்டலவயேன்றைபால் தபசபாமல் தபபாக தவண்டியேத தேபாதனை? 
இந்தேக் குறுக்குக் தகளவிவயேல்லபாம் உன்டனை யேபார் தகட்கச் வசபான்னைபார்கள?" என்றைபான் நபாரபாயேணன் 
தசந்தேன்.

வதேபாடைக்கத்தில் தசந்தேனிடைம் எரிந்த தபசி வம்பு வசயதே அந்தே வபாலிபனின் முகத்தில் இப்தபபாத சிறித 
கலவரமும் பதேற்றைமும் ததேபான்றினை. "சதகபாதேரி! என்டனை உங்கள கூடைப் பிறைந்தே தேம்பி தபபால் நிடனைத்தக் 
வகபாளளுங்கள. வபண்களுக்கு வநகிழ்ந்தே மனைமும் பிறைருக்கு விட்டுக் வகபாடுத்த இரங்கும் பண்பும் 
அதிகம் என்பபார்கள. நீங்கதள இப்படிப் பபாரபாமுகமபாக இருக்கிறீர்கதள. இப்படி நடுக்கடைலில் டவத்தக் 
வகபாண்டு, 'உன்டனைப் பிடித்தக் கடைலில் தேளளிவிடுதவன் என்று பயேமுறுத்தினைபால் நபான் என்னை 
வசயதவன்? இந்தே மனிதேரிடைம் வகபாஞ்சம் நீங்கள எனைக்கபாகச் வசபால்லுங்கள. இந்தேப் பிரயேபாணத்தின் 
தபபாத நடுநடுதவ நபான் உங்களுக்கு எவ்வளதவபா உதேவியேபாக இருப்தபன். நபான் உங்கள மனிதேன், உங்கள 
ஊழியேடனைப் தபபால் நிடனைத்தக் வகபாளளுங்கள."

அந்தே வபாலிபனுடடையே திடீர்ப் பணிடவக் கண்டு குழல்வபாயவமபாழி சிரித்தேபாள. தசந்தேன் ஏளனைம் நிடறைந்தே
குரலில், "வகஞ்சினைபால் மிஞ்சுவத, மிஞ்சினைபால் வகஞ்சுவத என்கிறை விவகபாரம் டவத்தக் வகபாளளபாததே. 
சிறித தநரத்தக்கு முன்னைபால் அசகபாயேசூரடனைப் தபபால் வபாடள உருவத் தேயேபாரபாகி விட்டைபாய. இப்தபபாத 
என்னைடைபாவவன்றைபால் சரணபாகதி நபாடைகம் தபபாடுகிறைபாய. நபான் உன்டனை இதவடர ஒன்றுதம வசயயேபாமல் 
நின்று தபசிக் வகபாண்டிருப்பதேனைபால்தேபான் நீ எனைக்குப் பயேப்படை மபாட்தடைவனைன்கிறைபாய. வகபாட்டினைபால் 
ததேள, வகபாட்டைபாவிட்டைபால் பிளடளப் பூச்சி. இரு, இரு. இப்தபபாததே ஆட்கடளக் கூப்பிட்டு உன்டனைக் 
கடைலில் தூக்கி எறியேச் வசபால்லுகிதறைன்" என்று வசபால்லிக் வகபாண்தடை ஆட்கடளக் கூப்பிடுவதேற்கபாகக் 
டககடளச் தசர்த்தத் தேட்டைப் தபபானைபான். அப்தபபாத அந்தே வபாலிபன் விருட்வடைன்று அருகில் பபாயந்த 
தசந்தேனுடடையே டககடளப் பிடித்தக் வகபாண்டு தமலும் குடழவபானை குரலில் வகஞ்சத் 
வதேபாடைங்கிவிட்டைபான். தசந்தேன் திடகத்தப் தபபானைபான். குளிர்ந்தே வசந்தேபாமடரப் பூக்கள இரண்டு தேன் 
டககடளக் கவ்விக் வகபாண்டிருப்பத தபபால் சுகமபாகவும் மிருதவபாகவும் இருந்தேனை, நபாரபாயேணன் 
தசந்தேனுக்கு அந்தே வபாலிபனின் டககள.

"ஐயேபா! ஆரம்பத்தில் நபான் உங்களிடைம் சிறித வரம்பு கடைந்த தேபான் தபசிவிட்தடைன். அதேற்கபாக என்டனை 
மன்னித்த விடுங்கள. இந்தேத் வதேன்கடைலில் எங்கு தபபாக தவண்டுமபானைபாலும் எனைக்கு வழிகள நன்றைபாகத் 
வதேரியும். அதநகமபாக ஒவ்வவபாரு தீவிலும் சில நபாட்கள இருந்திருக்கிதறைன் நபான். இலங்டக தபபான்றை 
வபரியே தீவுகளில் என்னைபால் எவ்வளதவபா உதேவிகள வசயயே முடியும். வதேன்கடைலில் அங்கங்தக 
கடைம்பர்கள என்றை ஒரு வடகக் கடைற் வகபாளடளக்கபாரர்கள கப்படல நடுக்கடைலில் வகபாளடளயேடித்தத் 
தன்புறுத்தி வருகிறைபார்கள. அந்தேக் வகபாளடளக்கபாரர்கள எப்படியிருப்பபார்கள, எப்தபபாத வருவபார்கள 
என்றை வநளிவு சுளிவவல்லபாம் எனைக்குத் வதேரியும். உங்கள கப்பலுக்கு அவர்களபால் வதேபால்டலகள 
வரபாதேபடி நபான் கபாப்பபாற்றுதவன். நீங்கள என்டனைக் கபாப்பபாற்றுங்கள. தேயேவு வசயத இந்தேக் 
கப்பலிதலதயே உங்கதளபாடு என்டனையும் பிரயேபாணம் வசயயே விடுங்கள."

இடதேக் தகட்டுச் தசந்தேன் பலமபாக 'ஓதகபா'வவன்று சிரித்தேபான். குழல்வபாயவமபாழியும் சிரித்தக் வகபாண்டு 
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தேபான் நின்றைபாள. "சரியேபானை பயேல் தேபான் அப்பபா நீ! வபரியே சூரடனைப் தபபால் நடித்த விட்டுக் கடடைசியில் 
இந்தே முடிவுக்குத்தேபானைபா வந்தேபாய? இவ்வளவு பணிடவயும் வதேபாடைக்கத்திதலதயே எங்களிடைம் கபாட்டிக் 
கப்பலில் அனுமதியின்றி ஏறி விட்டைதேற்கபாக மன்னிப்பும் தகட்டுக் வகபாண்டிருந்தேபாயேபானைபால் விவகபாரம் 
இவ்வளவு முற்றியிருக்கபாததே. உன்டனைச் வசபால்லி என்னை தேம்பி, குற்றைம்? உலகம் முழுவததம 
பண்பபாட்டுக்குப் பஞ்சம் வந்தவிட்டைத. எடதேயும் வசயயே முடிந்தே தீரன் பணிவபாக அடைங்கி ஒடுங்கிப் 
பணிவபாக வபாழ்ந்தேபால் அந்தேப் பணிடவப் தபபாற்றைலபாம். டகயேபாலபாகபாதேவன் பணிவத தேபான் உலக 
வழக்கமபாகி விட்டைத. முடிகிறை வடர ஆண்டமயும் வீரபாப்பும் கபாட்டுவத, முடியேபாவிட்டைபால் பணிந்த 
அடைங்கி விடுவத. மனிதேர்கள பழகிப் பழகி வபாழத் வதேரிந்த வகபாண்டுவிட்டை இரகசியேம் தேபான் இந்தேப் 
பணிவு. இதேனைபால் தேபான் உலகத்தில் உண்டம வீரர்கதள குடறைந்தவிட்டைபார்கள" என்று வசபால்லிவிட்டுக் 
குழல்வபாயவமபாழியின் பக்கமபாகத் திரும்பி, "அம்மணீ! நீங்களும் பபார்த்தக் வகபாண்டுதேபாதனை நிற்கிறீர்கள! 
புலியேபாக இருந்தே பயேல் அதேற்குள இப்படிப் பூடனையேபாக மபாறிவிட்டைபான்! இந்தேக் கபாலத்த 
இடளஞர்களுக்கு எதிலுதம உறுதி கிடடையேபாத. அடலபபாயும் வசயேல்கள, அதேனைபால் தேபான் எதிலும் 
ததேபால்வி மனைப்பபான்டமயும் நம்பிக்டக வறைட்சியும் அடடைந்த வகட்டுப் தபபாகிறைபார்கள. மனைத்டதே எந்தேச் 
வசயேலிலும் ஆழமபாகக் குவிந்த ஈடுபடை விடைமபாட்தடைவனைன்கிறைபார்கள. தமதலபாட்டைமபானை அகலத்டதேயும் 
பரபரப்டபயும் பபார்த்ததே உணர்ச்சி மயேமபாக வபாழ்ந்த அழிகிறைபார்கள. இததேபா இந்தே வபாலிபடனைதயே 
எடுத்தக் வகபாளளுங்கதளன். பபார்ப்பதேற்கு எவ்வளவு அழகபாக இருக்கிறைபான். பண்பில் எவ்வளவு 
தமபாசமபாயிருக்கிறைபான்!" என்றைபான் நபாரபாயேணன் தசந்தேன்.

குழல்வபாயவமபாழி தேபான் சிரிப்படதே நிறுத்திக் வகபாண்டு அந்தே வபாலிபடனை தநபாக்கி, "உன் வபயேர் என்னை 
அப்பபா?" என்று தகட்டைபாள. வபாலிபன் மனைத்தில் எடதேதயேபா சிந்திப்பவடனைப் தபபால் சிறித தேயேங்கினைபான். 
பின்பு குழல்வபாயவமபாழிடயேப் பபார்த்தப் புன்னைடக வசயதவகபாண்தடை, "சதகபாதேரி! என் வபயேர் கூத்தேன்" 
என்றைபான்.

"உனைக்குப் வபபாருத்தேமபானை வபயேர் தேபான் தேம்பி! சில தபருக்குப் வபபாருத்தேமபானை வபயேர் கிடடைப்பதில்டல. 
இன்னும் சிலர் வபயேருக்குப் வபபாருத்தேமபாக நடைந்த வகபாளவததே இல்டல. நீ இரண்டு வடகயிலும் 
வகபாடுத்த டவத்தேவன். கூத்தேன் என்றை வபயேருக்கு நடிப்பவன் என்று வபபாருள. நீ நடைப்பத, சிரிப்பத, 
வபண் குரலில் தபசுவத, பயேமுறுத்தவத, வகஞ்சுவத, உன்னுடடையே ததேபாற்றைம் எல்லபாதம வசயேற்டகயேபாக
நடிப்பத தபபால் இருக்கின்றைனை. உன் இயேல்தபபாடு ஒட்டியேதேபாகதவ வதேரியேவில்டல. நீ கூத்தேதனைதேபான்!" 
தசந்தேன் தேற்வசயேலபாக அவன் தபடரக் தகட்டைதம் தேன் மனைத்தில் பட்டைடதேத் தேபான் தமற்கண்டைவபாறு 
கூறினைபான். ஆனைபால் அடதேச் வசவியுற்றைதம் அந்தே வபாலிபனைத முகத்தில் அவ்வளவு பீதியும் பரபரப்பும் 
ஏன் உண்டைபாயினைதவபா? சற்றுக் கூர்ந்த கவனித்தேபால் அவன் உடைல் வமல்ல நடுங்கிப் புல்லரித்த ஓயவத 
கூடைத் வதேரியும். தசந்தேன் குழல்வபாயவமபாழிடயேப் பபார்த்தப் பின் வருமபாறு தகட்டைபான்: "அம்மணி நீங்கள 
வசபால்லுங்கள. இவடனை என்னை வசயயேலபாம்? தபபானைபால் தபபாகிறைபாவனைன்று இப்படிதயே நம் கூடை இந்தேக் 
கப்பலில் பயேணம் வசயவதேற்கு அநுமதித்த விடைலபாமபா? அல்லத கடைலில் பிடித்தத் தேளளிவிடைலபாமபா?"

தசந்தேனுடடையே தகளவிக்குக் குழல்வபாயவமபாழி பதில் வசபால்லு முன் அந்தே வபாலிபதனை முந்திக் வகபாண்டு,
"கடைலில் தேளளிவிடுங்கள. இந்தேக் கடைலில் அல்ல. உங்களுடடையே கருடணக் கடைலில் என்டனையும் தேளளிக் 
வகபாண்டு கபாப்பபாற்றுங்கள" என்றைபான். அடதேக் தகட்டு மகபாமண்டைதலசுவரரின் அருடம மகள உளளம் 
பூரித்தேபாள. தசந்தேதனைபா முகத்டதேச் சுளித்தக் வகபாண்டு வசபான்னைபான்: "பயேல் விநயேமபாகப் தபசுவதில் 
உலகத்டதே விடலதபசி விற்றுச் சுருட்டிக் வகபாண்டு தபபாய விடுவபான் தபபாலிருக்கிறைத. அடதேப் பபார்த்த 
ஏமபாந்த விடைபாதீர்கள அம்மணி!"

"ஆனைபாலும் பரவபாயில்டல! கப்பலில் எத்தேடனைதயேபா ஊழியேர்கள இருந்தேபாலும், உங்களுக்கும் எனைக்கும் 
உதேவியேபாக ஓர் ஆள தவண்டுமல்லவபா? இவனும் இருந்த விட்டுப் தபபாகட்டும். இவன் தேபான் படழயே 
முரட்டுத்தேனைத்டதேவயேல்லபாம் விட்டுவிட்டு நம் வழிக்குப் பணிந்த வந்த விட்டைபாதனை! இனிதமல் 
இவனைபால் நமக்குக் வகடுதேல் இருக்கபாத" என்றைபாள குழல்வபாயவமபாழி. அவளுடடையே ஆதேரவபானை 
வசபாற்கடளக் தகட்டை பின்புதேபான் அந்தே வபாலிபனுடடையே முகத்தில் மலர்ச்சி வந்தேத.

"என்னைதமபா, உங்கள பபாடு, இவன் பபாடு. இவடனைக் கட்டி தமயப்பதேற்கு என்னைபால் முடியேபாத. நபான் தமல் 
தேளத்தக்குப் தபபாகிதறைன்" என்று முகத்டதேத் திருப்பிக் வகபாண்டு தபபாயவிட்டைபான் நபாரபாயேணன் தசந்தேன்.

"சதகபாதேரி! இந்தேக் குட்டடை மனிதேர் யேபார்? வகபாதிக்கிறை எண்வணயில் கடுகு வவடிக்கிறை மபாதிரி ஏன் 
இப்படித் திடீர் திடீர் என்று இவருக்குக் தகபாபம் வந்த விடுகிறைத? இவர் உங்களுக்கு உறைவபா?" என்று 
சிரித்தக் வகபாண்தடை தகட்டைபான் வபாலிபன்.

"கூத்தேபா! அத அவர் சுபபாவம். அடதே நபாம் மபாற்றை முடியேபாத. எனைக்குக் கடளப்பபாக இருக்கிறைத. நபான் 
படுத்த உறைங்கப் தபபாகிதறைன். நீயும் தமல்தேளத்தக்குப் தபபா. நபான் கூப்பிடுகிறை தபபாத வந்தேபால் தபபாதம்" 

240



என்றைபாள குழல்வபாயவமபாழி. கூத்தேன் என்றை அந்தே வபாலிபன் கப்பலின் தமல் தேளத்தக்கு ஏறிப் தபபானைபான். 
அவன் தசந்தேதனைபாடு ஒட்டிக் வகபாண்டு வநருங்கிப் பழக முயேன்றைபான். ஆனைபால் தசந்தேன் வநருங்க 
விடைவில்டல. யேபாதரபா வசபால்லி டவத்த ஏற்பபாடு வசயதிருந்தேத தபபால் கப்பல் ஊழியேர்களும் அந்தே 
வபாலிபதனைபாடு ஒட்டுதேல் இன்றிதயே பழகினைபார்கள. அவனுடைன் தபச தநரும்தபபாவதேல்லபாம் 'வபபாட்டடைப் 
பயேல்', 'வபபாட்டடைப் பயேல்' என்று வபாயக்கு வபாய திட்டினைபான் தசந்தேன்.
-------
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2.27. குடழக்கபாதேன் திரும்பி வந்தேபான்

தகபாட்டைபாற்றுப் படடைத்தேளத்தின் பிரும்மபாண்டைமபானை முரச தமடடையில் நின்று வகபாண்டு கண்களின் 
எதிதர கடைல் தபபால் பரந்த ததேபான்றும் படடையேணிவகுப்டபப் பபார்த்தக் வகபாண்டிருந்தே தேளபதி 
வல்லபாளததேவன், படடைக்தகபாட்டைத்தின் வபாசலில் ஆபத்ததேவிகள தேடலவனின் உருவத்டதேப் 
பபார்த்தேததம பரபரப்படடைந்தேபான். அவடனைச் சந்தித்த அவன் வகபாண்டு வரும் விவரங்கடள அறிந்த 
வகபாளள தவண்டுவமன்றை ஆவலினைபாலும், பரபரப்பினைபாலும் ஒரு கணம் தேன் நிடல, தேபான் நின்று 
வகபாண்டிருந்தே சூழல் எல்லபாவற்டறையுதம மறைந்தவிட்டைபான் தேளபதி. அப்படிதயே இறைங்கி ஓடிப்தபபாயக் 
குடழக்கபாதேன் வகபாண்டு வரும் வசயதிகடள அங்தகதயே அவடனை நிறுத்தித் வதேரிந்த வகபாண்டுவிடை 
தவண்டும் தபபாலிருந்தேத. பல்லபாயிரக்கணக்கபானை படடைவீரர்கள தேனைக்கு மரியேபாடதே வசயவதேற்கபாகக் கூடி 
அணிவகுத்த நிற்கும் சூழ்நிடலடயே உணர்ந்த அப்படி இறைங்கிச் வசல்லபாமல் சமபாளித்தக் வகபாண்டைபான். 
வபரியே சூழ்நிடலகளில் சிறியே ஆடசகடள அடைக்கிக் வகபாளளத்தேபான் தவண்டியிருக்கிறைத.

முரச தமடடை தமல் தேன் பக்கத்தில் நின்று வகபாண்டிருந்தே படடையேணித் தேடலவர்களில் ஒருவடனைக் 
குறிப்புக் கபாட்டி அருதக அடழத்தேபான். "அததேபா, வபாயிற்புறைமபாகக் குதிடரயிலிருந்த இறைங்கி வந்த 
வகபாண்டிருக்கும் ஆபத்ததேவிகள தேடலவடனை தநதர இங்தக அடழத்த வபா" என்று வசபால்லி அனுப்பி 
டவத்தேபான். அவன் தமடடையிலிருந்த இறைங்கி தவகமபாக வபாயிற் பக்கம் நடைந்தேபான். அந்தே மபாவபரும் 
அணிவகுப்பின் நடுதவ - அடசயேபாத நிற்கும் சிடலகடளப் தபபான்று வரிடச வரிடசயேபாக நிற்கும் 
வீரர்கடள வகிர்ந்த வகபாண்டு ஒதர ஓர் ஆள நடைந்த வசன்றைத, வநற்குவியேலினிடடைதயே ஒதர ஓர் எறும்பு 
ஊர்கிறை மபாதிரித் வதேரிந்தேத. உயேரமபானை தமடடை தமலிருந்த பபார்க்கும் தபபாத தேளபதிக்கு அப்படித்தேபான் 
மனைத்தக்குள உவடம ததேபான்றியேத. அத்தேடனை ஆயிரம் வீரர்களின் கூட்டைத்தில் மூச்சுவிடுகிறை 
ஓடசயேபாவத தகட்க தவண்டுதம! அவ்வளவு அடமதி. தேளபதி என்றை ஒரு மனிதேனுக்கு அத்தேடனை 
மனிதேர்களும் கட்டுப்படை தவண்டியிருக்கிறைத. அவனுடடையே ஒரு சுட்டு விரலின் அடசவுக்குக் கூடை 
அந்தேக் கூட்டைத்தில் விடளவு உண்டு. இடதே நிடனைத்தக் வகபாண்டை தபபாத திடீவரன்று தேபான் மிகமிகப் 
வபரியேவனைபாக மபாறி உயேர்ந்த விட்டைத தபபாலவும், அந்தே உயேரத்தின் நீண்டை நிழலில் மகபாமண்டைதலசுவரர் 
என்றை அறிவின் கூர்டம சிறியேததேபார் அணுவபாயத் ததேயந்த குறுகி மங்கி மடறைந்தவிட்டைத தபபாலவும் 
தேளபதி வல்லபாளததேவனுக்கு ஒரு வபபாயயேபானை பூரிப்பு ஏற்பட்டைத. ஒதர ஒரு கணம் தேபான் அந்தேப் பூரிப்பு 
நிடலத்தேத. அடுத்தே கணம் ஆழங்கபாண முடியேபாதே மகபாமண்டைதலசுவரரின் அந்தேக் கண்களும், ஒரு 
திடசடயேப் பபார்த்தக் வகபாண்டிருந்தேபாலும் எட்டுத் திடசடயே உணர்ந்த வகபாளளும் பபார்டவயும், உரு 
வவளியில் வபரிதேபாகத் ததேபான்றி அவன் சிறுடமடயே அவனுக்கு நிடனைவுபடுத்தினை. வதேன்பபாண்டி 
நபாட்டின் எத்தேடனைதயேபா ஆயிரம் வீரர்களுக்கு வபாயக் கட்டைடளயிடும் அவடனை, வபாய திறைவபாமல் கண் 
பபார்டவயேபாதலதயே நிற்கவும், நடைக்கவும், வசயேலபாற்றைவும் ஏவுகிறை அரும்வபரும் ஆற்றைல் அந்தே 
இடடையேபாற்று மங்கலத்த 'மடலச்சிகர'த்தினிடைம் இருந்தேத.

மனைத்டதேத் தேடுக்க முயேன்றைபாலும், முடியேபாமல் மறுபடியும் அவன் சிந்தேடனை இடடையேபாற்று மங்கலம் 
நம்பிடயேதயே சுற்றிக் வகபாண்டு மடலத்தேத. ஆபத்ததேவிகள தேடலவடனைக் கூட்டிக் வகபாண்டு வர 
வபாயிற்புறைம் வசன்றைவன் கூட்டிக் வகபாண்டு வந்தவிட்டைபான்.

வநடுந்தூரம் பயேணம் வசயத வந்தே அலுப்பும், கடளப்பும் குடழக்கபாதேனிடைம் வதேரிந்தேனை. அடலந்த 
திரிந்த வந்தேவன் முகத்தில் கபாணப்படும் ஒரு கருடம அவன் முகத்தில் பதிந்த ஒளி மங்கியிருந்தேத. 
தமடடையில் ஏறி அருகில் வந்த தேளபதிடயே வணங்கினைபான் அவன்.

"தநதர அங்கிருந்த தேபான் வருகிறீர்களபா?" தேளபதி தகட்டைபான். 'ஆம்' என்பதேற்கு அறிகுறியேபாகக் 
குடழக்கபாதேனின் தேடல அடசந்தேத. அந்தே இடைத்தில் வபபாதவபாக எல்தலபாரும் கபாணும்படி நின்று 
வகபாண்டு குடழக்கபாதேனிடைம் ஒரு அந்தேரங்கமபானை வசயதிடயேப் பற்றி விசபாரிப்பத நபாகரிகமற்றை 
வசயேலபாகும் என்று தேளபதிக்குத் ததேபான்றியேத.

"குடழக்கபாதேதர! வகபாஞ்சம் இப்படி என் பின்னைபால் வபாருங்கள" என்று குறிப்பபாக வமதவபானை குரலில் 
கூறிவிட்டு முரச தமடடையின் பின்புறைத்தப் படிகளில் இறைங்கி ஆயுதேச் சபாடலடயே தநபாக்கி நடைந்தேபான் 
வல்லபாளததேவன். குடழக்கபாதேனும் வமபௌனைமபாக அவடனைப் பின்பற்றிப் படியிறைங்கிச் வசன்றைபான். அந்தே 
இரண்டு தபர்கள படியிறைங்கி நடைந்த வசல்லும் திடசயில் அங்தக கூடியிருந்தே வீரர்களின் பல ஆயிரம் 
விழியிடணகளின் பபார்டவகள இலயித்தப் பதிந்தேனை. ஆயுதேச் சபாடலயின் தேனிடமயேபானை ஒரு மூடலயில் 
வந்த தேளபதியும் குடழக்கபாதேனும் நின்றைபார்கள.

"குடழக்கபாதேதர! இரகசியேமபானை வசயதிகடளப் வபபாதவபானை இடைங்களில் தபசுவத கபாயந்தே 
டவக்தகபாற்தபபாரில் வநருப்டபப் பத்திரப்படுத்தி டவக்க முயேல்வத தபபால மடைடமயேபானை வசயேல். சில 
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சந்தேர்ப்பங்கள நம்டமத் தேவறைபாக பயேன்படுத்திக் வகபாண்டு விடும். அதேனைபால் தேபான் இவ்வளவு 
முன்வனைச்சரிக்டக. சரி, நீங்கள தபபானை கபாரியேம் என்னை ஆயிற்று? அடதேப் பற்றிச் வசபால்லுங்கள."

"ஆவத என்னை? இந்தே விநபாடி வடர எல்லபாம் சரியேபாகத்தேபான் நடடைவபற்றிருக்கின்றைனை. இனிதமல் 
எப்படிதயேபா? கபாரியேத்டதே முடித்தக் வகபாண்டு வவற்றிடயே நம்முடடையேதேபாக்கிக் வகபாண்டு வரதவண்டியே 
திறைடம தேங்களுடடையே திருத்தேங்டகயேபாரின் டககளில் தேபான் இருக்கிறைத."

"நீங்கள எதவடர உடைன் வசன்றிருந்தீர்கள?"

"விழிஞம் வடர நபானும் கூடைப் தபபாயிருந்ததேன். அவர்களுடடையே கப்பலில் தேங்கள தேங்டகயேபார் ஏறிக் 
வகபாளகிறை வடர மடறைந்திருந்த பபார்த்த விட்டுத் தேபான் திரும்பிதனைன்."

"தேங்கள கப்பலில் ஏறைக்கூடைபாவதேன்று அவர்கள மறுக்கவில்டலயேபா?"

"மறுக்கவில்டலயேபாவத? மறுக்கபாமல் விடுவதேபாவத. மகபாமண்டைதலசுவரருக்கு மதியேடமச்சன் தபபால் 
திரிகிறைபாதனை அந்தேக் குட்டடையேன், அவன் தேங்டகயேபாருக்கு இடைமில்டல என்று கடடைசி வடரயில் சபாதித்த 
விட்டைபான்."

"அடைதடை! அப்புறைம் எப்படி இடைம் கிடடைத்தேத?"

"தநர்டமயேபாக இடைம் கிடடைக்கதவ இல்டல. அவர்கள பபார்க்கபாதே தநரத்தில் தேங்கள தேங்டகயேபார் கப்பலின் 
கீழ்த்தேளத்தில் ஏறி ஒளிந்த வகபாண்டு விட்டைபார்கள. கப்பல் புறைப்படுகிறை வடர நபான் மடறைந்திருந்த 
பபார்த்தவிட்டுத்தேபான் வந்ததேன். விழிஞத்தில் புறைப்பட்டைவன், தநதர இங்தக குதிடரடயே விரட்டிக் 
வகபாண்டு வந்த தசர்ந்ததேன்."

"குடழக்கபாதேதர! என் தேங்டகயின் ஆண் தவடைத்டதேப் பபார்த்த மகிழும் வபாயப்பு எனைக்குக் கிடடைக்கபாமற் 
தபபாயவிட்டைததே என்று இந்தே வநருக்கடியேபானை நிடலயிலும் எனைக்குச் சிறித மனைக்குடறைவு உண்டைபாகத்தேபான்
வசயகிறைத" என்று வசபால்லிவிட்டுச் சிரித்தேபான் தேளபதி.

"மகபாதசனைபாபதி அப்படி ஒரு குடறைடயே உணர தவண்டியேத அவசியேம் தேபான். ஏவனைன்றைபால் தேங்கள உடைன் 
பிறைந்தே தேங்டகயேபார் அவ்வளவு தேத்ரூபமபாக ஆண் தவடைத்ததேபாடு வபபாருந்திக் கபாட்சியேளிக்கிறைபார்கள. 
அவர்கள அந்தே மபாறு தவடைத்ததேபாடு அன்றிரவு அரண்மடனைத் ததேபாட்டைத்தில் வந்த என் முன் நின்றை தபபாத 
எனைக்தக அடடையேபாளம் புரியேவில்டலதயே? மிக அருடமயேபாக நடிக்கிறைபார்கள. விழிஞத்தில் அந்தேக் 
குறுந்தேடியேனுக்கும் மகபாமண்டைதலசுவரரின் புதேல்விக்கும் முன்னைபால் ஆண் தவடைத்ததேபாடு தேங்கள 
தேங்டகயேபார் சிரித்தப் தபசியே சீடரப் பபார்த்த அடிதயேன் அயேர்ந்த தபபாதனைன்."

"என்னை வசயயேலபாம்? தவடைம் தபபாட்டு நடித்தப் பிறைடர ஏமபாற்றி வபாழ்வவதேல்லபாம் அறைத்தின் 
தநபாக்கத்தில் பபாவம் தேபான். சில சமயேங்களில் வபாழ்வதேற்கபாகப் வபபாயயேபாக நடிக்க தவண்டியிருக்கிறைத. 
நடிப்பதேற்கபாகதவ வபாழ்கிறை வபாழ்டவ மகபாமண்டைதலசுவரடரப் தபபான்றைவர்கதள டவத்தக் 
வகபாண்டிருக்கிறைபார்கதள!"

"ஆ! தேபாங்கள மகபாமண்டைதலசுவரடரப் பற்றிப் தபச்வசடுத்தேதம் தேபான் எனைக்கு நிடனைவு வருகிறைத. 
இப்தபபாத அரண்மடனையின் எல்லபா அரசியேல் கபாரியேங்களும் அவர் வபபாறுப்பில் தேபான் நடைக்கின்றைனை. 
அதேங்தகபாட்டைபாசிரியேர், பவழக்கனிவபாயேர் எல்தலபாரும் ஊருக்குப் தபபாயவிட்டைபார்கள. 
மகபாரபாணியேபாருடடையே நிடனைவுகவளல்லபாம் சமயேத் தேத்தவங்களில் திரும்பியிருக்கின்றைனை. கூற்றைத் 
தேடலவர்கள இருந்தேபாலபாவத ஏதேபாவத தகளவி தகட்டு அவர் மண்டடையில் குட்டிக் 
வகபாண்தடையிருப்பபார்கள. அவர்களும் திரும்பி வந்த விட்டைனைர். கரவந்தேபுரத்தக்குச் வசயதி அனுப்புவத, 
வடைதிடசப் தபபார் நிலவரங்கடளக் கண்கபாணிப்பத எல்லபாம் மகபாமண்டைதலசுவரதர பபார்த்தச் 
வசயகிறைபார்."

"வசயயேட்டும், நன்றைபாக அவதர முழுச் சர்வபாதிகபாரமும் நடைத்தேட்டும். நபான் ஒருவன் அங்தகயிருந்தேபால் 
தேனைக்கு இடடையூறைபாக இருக்குவமன்தறைபா என்னைதவபா என்டனையும் 'படடை ஏற்பபாடுகடளக் கவனி' என்று 
இங்தக அனுப்பிவிட்டைபார். எதேற்வகடுத்தேபாலும் மகபாரபாணி கூடை அவர் பக்கதம தேடலயேடசக்கிறைபார். 
ஒவ்வவபாரு வீட்டிலும் நபாயகடளக் கபாவலுக்கு மட்டும் தேபான் டவத்தக் வகபாளவபார்கள. குளிப்பபாட்டி 
மஞ்சள தேடைவி மரியேபாடதே வசலுத்தவதேற்கு பசுமபாட்டடை டவத்திருப்பபார்கள." தேளபதி வல்லபாளததேவன் 
தேபாழ்வு மனைப்பபான்டமதயேபாடு தபசினைபான்.
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தேகுதியேபாற் வபரியேவர்கள தேங்கடள விடைத் தேபாழ்ந்தேவர்களிடைம் பலவீனைமபானை சமயேங்களில் மனைம் திறைந்த 
தேங்கடளத் தேபாழ்வபாகச் வசபால்லிவிடை தநர்ந்தேபால், அடதேக் தகட்பவர் பதில் கூறைபாமல் அடைக்கமபாக இருந்த 
விடுவத தேபான் அழகு. ஆபத்ததேவிகள தேடலவன் அந்தே மபாதிரி தேளபதிக்குப் பதில் கூறைபாமல் அடைக்கமபாக 
நின்றைபான்.

சிறித தநரம் அடமதியில் கழிந்தேத. எடதேதயேபா சிந்தித்தக் வகபாண்டிருப்பத தபபால் நின்றை தேளபதி 
திடீவரன்று முகபபாவத்டதே மபாற்றிக் வகபாண்டு, "பரவபாயில்டல? மகபாமண்டைதலசுவரர் 
அரண்மடனையிலிருந்தம், குழல்வபாயவமபாழி நபாரபாயேணன் தசந்தேன் ஆகிதயேபார் வதேற்தகயிருந்தம் 
இடடையேபாற்று மங்கலத்தக்குத் திரும்பு முன் நீங்கள அங்தக தபபாய ஒரு கபாரியேத்டதேச் சபாதித்தக் வகபாண்டு 
வரதவண்டும். இடடையேபாற்று மங்கலம் தீவில் வசந்தே மண்டைபத்தக்கு அருகில் விருந்தினைர் மபாளிடகக்குக் 
கீதழ ஒரு நிலவடறை உண்டு. அதில் ஏரபாளமபானை ஆயுதேங்கடள மகபாமண்டைதலசுவரர் தசர்த்த 
டவத்திருக்கிறைபார். எப்படியேபாவத அவற்டறை இங்தக கிளப்பிக் வகபாண்டு வந்தவிடை தவண்டும். பரம 
இரகசியேமபாக இடதேச் வசயயுங்கள. தவண்டியே ஆட்கடளயும் கூட்டிக் வகபாளளுங்கள. அறிவு 
தேங்கியிருக்கிறை இடைத்தில் ஆயுதேங்களும் தேங்க தவண்டைபாம்" என்றைபான் தேளபதி வல்லபாளததேவன்.

---------
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2.28. 'ஒப்புரவு வமபாழி மபாறைபா ஓடல'

[இந்தேக் கபாலத்தில் அரசபாங்கத்தின் தமல் வகபாண்டு வருகிறை நம்பிக்டக இல்லபாத் தீர்மபானைம் மபாதிரி அந்தே 
நபாளில் வதேன்பபாண்டி நபாட்டில் அரசர்கள மீததேபா, வபபாறுப்பு ஒதக்கப்பட்டை மகபாமண்டைதலசுவரர் 
தபபான்றைவர் மீததேபா வகபாண்டு வரும் நம்பிக்டகயில்லபாத் தீர்மபானைத்தக்கு 'ஒப்புரவு வமபாழி மபாறைபா ஓடல' 
என்று வபயேர். கூற்றைத் தேடலவர்கள ஒன்று கூடி ஒப்புரவு வமபாழி மபாறைபா ஓடல வகபாண்டு வருவர். Ref. No. 73
Olai document of Kollam 878 T.A.S. Vol. V.P.215]

கபாயந்தே மரத்தில் நபான்கு புறைத்திலிருந்தம் கல்வலறி விழும் என்பபார்கள. பழுத்தே மரமபாக இருந்த 
விட்டைபாதலபா இன்னும் அதிகமபானை தன்பம்தேபான். எதேற்கும் அடைங்கபாதே அறிவின் கூர்டமடயே டவத்தக் 
வகபாண்டு வபாழ்கிறைவர்கள எவ்வளதவபா எதிரிகடள உண்டைபாக்கிக் வகபாளளவும் தேயேபாரபாகத்தேபான் இருக்க 
தவண்டும். எட்டை முடியேபாதே உயேரத்தில் புரிந்த வகபாளள முடியேபாதே சபாமர்த்தியேத்ததேபாடு வநஞ்சின் பலத்தேபால்
நிமிர்ந்த நிற்பவர்களுக்குச் சுற்றியுளளவர்களின் படகடமயும் வவறுப்பும் கிடடைக்கத்தேபான் வசயயும்.

வபபாருட்வசறிவுளள வசழுடமயேபானை வசபாற்களபால் உட்வபபாருள நயேம் வபபாருந்தே ஒரு மகபாகவி கபாவியேம் 
ஒன்று எழுதியிருந்தேபால் அடதேப் புரிந்த வகபாளளத் தேகுதியேற்றைவர்களும், புரிந்த வகபாளள 
முடியேபாதேவர்களும் கபாரணமின்றி அதேன் தமல் வவறுப்படடைவத தபபால் வதேன்பபாண்டி நபாட்டின் 
மகபாமண்டைதலசுவரர் தமல் சிலருக்கு வவறுப்பு உண்டைபாகியிருந்தேத.

"மக்களின் மனைப் பண்பு தேபாழ்ந்த கீழ்த்தேரமபாகப் தபபாயவிட்டைபால் உயேர்வும், தேரமும் உளள எல்லபாப் 
வபபாருளகளின் தமலும் ஏததேபா ஒருவடக வவறுப்பு வந்தவிடுகிறைத. மண்ணில் வபாழ்ந்த 
வகபாண்டிருந்தேபாலும் மனைத்தில் மண்படைபாமல் டவத்தக் வகபாளள தவண்டும். ஆனைபால் தபதேடமயின் 
கபாரணமபாகப் வபரும்பபாதலபார் மனைத்டதேயும் மண்ணில் புரட்டிக் வகபாண்டு விடுகிறைபார்கள" என்று 
தகபாட்டைபாற்றுச் சமணப் பண்டிதேர் அடிக்கடி மகபாரபாணியிடைம் வசபால்லுவபார்.

அன்டறைக்குக் கபாடலயில் இந்தே வபார்த்டதேகடள மீண்டும் நிடனைத்தப் பபார்க்க தவண்டியே நிடல 
மகபாரபாணி வபானைவன்மபாததேவிக்கு ஏற்பட்டைத. சுசீந்திரம், கபாந்தேளூர் முதேலியே இடைங்களுக்குச் வசன்று 
விட்டு முன்சிடறை வழியேபாக அரண்மடனைக்குத் திரும்பி வந்த சில நபாட்கள ஆகியிருந்தேனை.

திரும்பி வந்தே அன்டறைக்கு மறுநபாதள திருவட்டைபாற்றுத் தேபாயின் மகனுக்கபாகச் வசலுத்தே தவண்டியே 
அபரபாதேப் வபபான் அனுப்பப்பட்டைத. உதேவிடயேத் தேபாம் வசயவத யேபாருக்கும் வதேரியேபாமல் வசயதேபார் 
வபானைவன்மபாததேவி. அபரபாதேப் வபபான் அனுப்பப்பட்டை தினைத்தேன்று மபாடலதயே சுசீந்திரம் அர்ச்சகர் 
அரண்மடனைக்கு வந்த தமபாதிரத்டதேத் திருப்பிக் வகபாடுத்த அங்கு நடைந்தேடதேவயேல்லபாம் விவரித்தவிட்டுச்
வசன்றைபார். 'ஒரு தேபாயின் உளளமும் அவள மகனின் டககளும் வவந்த தபபாகபாமல் கபாப்பபாற்றி விட்தடைபாம்' 
என்றை நிடனைவு இன்பமபாகத்தேபான் இருந்தேத மகபாரபாணிக்கு. அருள மயேமபானை வபானைவன்மபாததேவியின் மனைம்
அப்படிப் பிறைருக்கு உதேவி வசயதம், பிறைருக்கபாகத் தேன்டனை இழந்தம் வபாழும் பண்டப இயேல்பபாகதவ 
வபற்றிருந்தேத. வவயில் பட்டைவுடைன் வபாடும் பூப்தபபாலப் பிறைர் தன்பத்டதே உணர்ந்த இரங்கும் மனைம் 
அத.

சுசீந்திரத்திலிருந்த திரும்பியே பின்பு சில நபாட்கள மகபாரபாணி அந்தேப்புரப் பகுதியிலிருந்த வவளிதயேறைதவ 
இல்டல. தகபாட்டைபாற்றுப் பண்டிதேர் அன்வறைபாரு நபாள ஓடலயில் எழுதிக் வகபாடுத்தச் வசன்றிருந்தே அந்தேச் 
வசயயுடளயும் கபாந்தேளூர் மணியேம்பலத்தில் மடறைந்த நின்று தகட்டை அறிவுடரகடளயும் நிடனைத்தக் 
வகபாண்தடை வபபாழுடதேப் தபபாக்கினைபார். அரண்மடனையிதலதயே மற்வறைபாரு பகுதியில் தேங்கியிருந்தே 
மகபாமண்டைதலசுவரடரக் கூடை அவர் சந்திக்க விரும்பவில்டல. எண்ணங்கள பழுத்த முதிரும் ஒரு 
குறிப்பிட்டை நிடலயில் யேபாடரயும் சந்திக்கபாமல், யேபாதரபாடும் தபசபாமல் தேனைக்குளதளதயே, தேன்டனைத்தேபாதனை 
உளமுகமபாக ஆழ்ந்த பபார்க்கும் உயேர்ந்தே நிடல ஏற்படும். அந்தே நிடலயில் தேபான் வதேன்பபாண்டி நபாட்டின் 
மபாததேவியேபார் இப்தபபாத இருந்தேபார்.

ஆனைபால் அவரத தபரின்ப தமபானை நிடலடயேக் கடலக்க அந்தே அதிர்ச்சி தேரும் ஓடலதயேபாடு அன்று 
கபாடலயில் வபபான்மடனைக் கூற்றைத்தக் கழற்கபால் மபாறைனைபார் வந்த தசர்ந்தேபார். வதேன்பபாண்டி நபாட்டின் 
மற்றைக் கூற்றைத் தேடலவர்கவளல்தலபாரும் தசர்ந்த தேங்களுடடையே ஏகப் பிரதிநிதியேபாக அந்தே ஓடலதயேபாடு 
அவடர மகபாரபாணியேபாரிடைம் அனுப்பியிருந்தேனைர்.

டவகடறையில் நீரபாடி வழிபபாடு முடித்தக் வகபாண்டு, புனிதேமபானை நிடனைவுகளில் திடளத்தப் தபபாய 
வீற்றிருந்தே மகபாரபாணிக்கு முன் புவனை தமபாகினி ததேபான்றி அந்தேச் வசயதிடயேக் கூறினைபாள.
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"ததேவீ! மிக முக்கியேமபானை கபாரியேமபாகப் வபபான்மடனைக் கூற்றைத்தக் கழற்கபால் மபாறைனைபார் அவசரமபாகத் 
தேங்கடளச் சந்திக்க வந்திருக்கிறைபார்."

"கூற்றைத் தேடலவர் கூட்டைம் முடிந்தே அன்தறை அவர்கவளல்லபாரும் திரும்பிப் தபபாயவிட்டைபார்கதள! 
இப்தபபாத கழற்கபால் மபாறைனைபார் மட்டும் மறுபடியும் எதேற்கபாக வந்திருக்கிறைபார்? தேனியேபாக வந்திருக்கிறைபாரபா?
அவதரபாடு தவறு யேபாரபாவத வந்திருக்கிறைபார்களபா?" என்று திடகப்புத் வதேபானிக்கும் குரலில் மகபாரபாணி 
வண்ணமகடளப் பபார்த்தக் தகட்டைபார்.

"ததேவீ! அவர் மட்டும் தேபான் தேனியேபாக வந்திருக்கிறைபார்" என்று புவனை தமபாகினி பதில் கூறியேதம், 
"அப்படியேபானைபால் நீ ஒன்று வசய, புவனை தமபாகினி! அவடர அடழத்தக் வகபாண்டு தபபாய தநதர 
மகபாமண்டைதலசுவரர் தேங்கியிருக்கும் மபாளிடகயில் விட்டு விடு. ஏதேபாவத அரசபாங்க சம்பந்தேமபாகத்தேபான் 
தபசுவதேற்கு வந்திருப்பபார். நமக்கு எதேற்கு இந்தே வம்வபல்லபாம்? நிம்மதியேபாகத் வதேயவிகச் சிந்தேடனையில் 
ஈடுபட்டிருக்கிறை மனைத்டதே அரசியேல் தசறு படைவிடுவதேற்கு இப்தபபாத நபான் சித்தேமபாயில்டல. 
திருவபாசகத்டதேயும், திருக்குறைடளயும் நிடனைத்தக் வகபாண்டிருக்கும் நிடலயில் வதேற்தகயும், வடைக்தகயும் 
யேபார் படடைவயேடுக்கப் தபபாகிறைபார்கள என்று வதேரிந்த வகபாண்டு புதியே கவடலகடளச் சுமக்க தவண்டைபாம். 
எதவபாக இருந்தேபாலும் சரி; வந்திருப்பவடர மகபாமண்டைதலசுவரரிடைதம கூட்டிக் வகபாண்டு தபபாய 
விட்டுவிடு. அவர் பபாடு, வந்திருப்பவர் பபாடு. தபசித் தீர்த்தக் வகபாளளட்டும்" என்று ஒட்டுதேல் 
இல்லபாமல் கூறினைபார் மகபாரபாணி வபானைவன்மபாததேவி.

புவனை தமபாகினி திரும்பிச் வசன்றைபாள. 'எந்தே எந்தேப் பற்றுகளிலிருந்த நம்டம விடுவித்தக் 
வகபாளகிதறைபாதமபா அந்தேந்தேப் பற்றுகளபால் வரும் தன்பங்கள நமக்கு இல்டல' என்று முன்வபபாரு நபாள 
கபாந்தேளூர் மணியேம்பலத்தில் தகட்டை அந்தேச் வசபாற்கடள நிடனைத்தப் வபருமூச்சு விட்டைபார் மகபாரபாணி. 
வநஞ்சின் சுடமடயேக் குடறைக்க அந்தேப் வபருமூச்சு வவளிதயேறினை தபபாத நிம்மதி உளதள குடிபுகுந்தேபாற் 
தபபால் இருந்தேத. சிறித தநரந்தேபான் அந்தே நிடல. இரண்டைபாவதேபாக மற்வறைபாரு வபருமூச்டச வவளிதயேற்றும்
வசயதிடயேத் தேபாங்கிக் வகபாண்டு புவனை தமபாகினி திரும்பி வந்தேபாள. "ததேவீ! அவர் மகபாமண்டைதலசுவரடரச்
சந்திக்க விரும்பவில்டலயேபாம். தேங்கடளத்தேபான் சந்தித்தப் தபசியேபாக தவண்டுமபாம். நபான் எவ்வளதவபா 
வசபால்லிப் பபார்த்தவிட்தடைன். அவர் தகட்கவில்டல. பிடிவபாதேமபாக உங்கடளதயே கபாண 
தவண்டுவமன்கிறைபார்."

அவளிடைம் என்னை பதில் வசபால்லி அனுப்புவவதேன்று சிறித தேயேங்கியே பின், "சரி! தவவறைன்னை வசயயே 
முடியும்? நீ தபபாய அவடர இங்தகதயே கூட்டிக் வகபாண்டு வபா" என்று வசபால்லி அனுப்பினைபார் மகபாரபாணி. 
'மகபாமண்டைதலசுவரடரப் பபார்க்க விரும்பவில்டல' என்று வவறுத்தச் வசபால்கிறை அளவு கழற்கபால் 
மபாறைனைபாருக்கு அவர் தமல் அப்படி என்னை மனைத்தேபாங்கல் ஏற்பட்டிருக்க முடியும்' என்றை ஐயேம் 
மகபாரபாணிக்கு ஏற்பட்டைத. திடீர் திடீவரன்று தேம்டமச் சுற்றியிருப்பவர்கள இருப்படவகள எல்லபாம் 
புதிர்களபாக மபாறிக் வகபாண்டு வருவதேபாகப் பட்டைத அவருக்கு. 'உலகத்தில் ஒவ்வவபாரு மனிதேரும் 
கண்ணின் தநபாக்கத்தில் எப்படிப் படுகிறைபார்கதளபா அப்படிக் கருத்தின் தநபாக்கத்தில் படுவதில்டலயேபா? 
அல்லத மனிதேர்கடளயும், சுற்றுப்புறைத்டதேயும் அளந்த பபார்த்த விளங்கிக் வகபாளளும் ஆற்றைல் 
என்னுடடையே வமன்டமயேபானை மனைத்தக்கு இல்லபாமல் தபபாயவிட்டைதேபா' என்று திடகத்தேபார் மகபாரபாணி 
வபானைவன்மபாததேவியேபார். 

அந்தேச் சமயேத்தில் புவனை தமபாகினி, கழற்கபால் மபாறைனைபாடர கூட்டிக் வகபாண்டு வந்த நிறுத்தினைபாள. 
வதேன்பபாண்டி நபாட்டின் ஐம்வபருங் கூற்றைத் தேடலவர்களுக்குள வசல்வபாக்கு மிகுந்தேவரும், வபபான்மடனைக்
கூற்றைத்தத் தேடலவரும், வயேத மூத்தேவரும், வதேன்னைவன் தேமிழதவள பபாண்டியே மூதவந்தே தவளபார் என்றை 
சிறைப்புப் பட்டைம் வபற்றைவரும் ஆகியே கழற்கபால் மபாறைனைபார் முன்வந்த மகபாரபாணிடயே வணங்கினைபார். அவர் 
டகயில் உடறையிட்டு இடலச்சிடனை வபபாறித்தே ஓடலச் சுருள இருந்தேத. அவருடடையே வயேதக்கும், 
அநுபவத்தக்கும் மரியேபாடதே வகபாடுத்த எழுந்த நின்று வணங்கினைபார் மகபாரபாணி.

"வரதவண்டும், வபரியேவதர! அதிகபாடலயில் சிரமப்பட்டு வந்திருக்கிறீர்கள. அரசபாங்க கபாரியேமபாக 
இருக்குமபானைபால் மகபாமண்டைதலசுவரடரப் பபார்த்தேபாதல தபபாதமபானைவதேன்று தேபான் உங்கடள அவரிடைம் 
அடழத்தப் தபபாகச் வசபான்தனைன். நீங்கள என்டனைதயே பபார்க்க தவண்டுவமன்று கூறினீர்களபாம்."

"ஆமபாம்! நபான் பபார்க்க வந்தேத வதேன்பபாண்டி நபாட்டு மகபாரபாணியேபாடரத்தேபான்" என்று கழற்கபால் மபாறைனைபார் 
கூறியே பதிலில் கடுடமயும், சிறித அழுத்தேமும் ஒலித்தேபாற் தபபால் ததேபான்றியேத மகபாரபாணிக்கு.

"அத சரிதேபான்! ஆனைபால் ஓர் அரசபாங்கக் கபாரியேமபாக என்டனைச் சந்தித்த நீங்கள அடடையே முடிந்தே பயேடனைக் 
கபாட்டிலும் மகபாமண்டைதலசுவரடரச் சந்தித்த அதிகமபானை பயேடனை அடடையேலபாதம என்பதேற்கபாகத்தேபான் 
வசபான்தனைன்."
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"இல்டல மகபாரபாணி! நபாங்கள இனி என்றுதம மகபாமண்டைதலசுவரர் என்றை முடறையில் அந்தேப் பதேவியில் 
டவத்த அவடரச் சந்திக்க விரும்பவில்டல. கபாரணம், அவர் தமல் எங்களுக்கு நம்பிக்டக இல்டல. 
அவருடடையே வசயேல்கடளயும் நபாங்கள புரிந்த வகபாளள முடிவதில்டல."

இடதேக் தகட்டைதம் அடமதியேபானை மகபாரபாணியின் விழிகள நீண்டு உயேர்ந்த அகன்று விரிந்தேனை. தேம் 
வசவிகடளதயே அவரபால் நம்ப முடியேவில்டல. மறுபடியும் அவர் முகத்டதே நிமிர்ந்த பபார்த்தக் தகட்டைபார். 
"நீங்கள என்னை வசபால்லுகிறீர்கள?"

"மகபாமண்டைதலசுவரர் தமல் எங்களுக்கு நம்பிக்டக இல்டல என்று வசபால்லுகிதறைன்."

"'எங்களுக்கு' என்றைபால்...? உங்களுக்கும், இன்னும் தவறு யேபாருக்கும்? நீங்கள ஒருவரபாயத்தேபாதனை இங்கு 
வந்திருக்கிறீர்கள?"

"மகபாரபாணியேவர்கள என்னுடடையே தணிச்சலுக்கபாக என்டனை மன்னிக்க தவண்டும். நபான் ஒருவனைபாக 
இங்கு வந்திருந்தேபாலும் மற்றைக் கூற்றைத் தேடலவர்கதளபாடு கூடிக் கலந்த வகபாண்டு, தபசி அவர்கள 
டகவயேபாப்பமிட்டை 'ஒப்புரவு வமபாழி மபாறைபா ஓடல'டயேயும் வகபாண்டு தேபான் வந்திருக்கிதறைன். இததேபா 
எங்கள ஓடல."

அவர் தேபாம் டகதயேபாடு வகபாண்டு வந்திருந்தே ஒப்புரவு வமபாழி மபாறைபா ஓடலடயே மகபாரபாணியிடைம் 
நீட்டினைபார். அந்தே விநபாடி வடரயில் சபாந்தேமும், அடமதியும், கருடணயும் கலந்த ஒரு வபரு மலர்ச்சி 
நிலவிக் வகபாண்டிருந்தே மகபாரபாணியின் முகத்தில் மண்ணுலகத்த உணர்ச்சிகளின் சிறுடமகள படிந்தேனை. 
பயேமும், கலவரமும், பதேற்றைமும் வநற்றியில் சுருக்கங்கள இடை அந்தே ஓடலடயே அவரிடைமிருந்த 
வபாங்கினைபார் மகபாரபாணி. அப்படி வபாங்கும் தபபாத அவருடடையே டககள வமல்ல நடுங்கினை. தமதல 
இட்டிருந்தே இலச்சிடனைகடள நீக்கி அரக்டக உதிர்த்த, அடதேப் பிரிக்கும் தபபாத டககள இன்னும் 
அதிகமபாக நடுங்கினை. நீர்ப்பரப்பில் ஏததேனும் ஒரு வபபாருள விழுந்தேபால் முதேலில் சிறிதேபாக உண்டைபாகும் 
அடலவட்டைம் வளர்ந்த விரிந்த வபரிதேபாகிக் கடரவடரயில் நீளவடதேப் தபபால் அந்தேப் பயேங்கர ஓடலச் 
சுருள விரியே மகபாரபாணியின் பயேமும் அதேற்தகற்ப விரிந்தேத.

'ஐதயேபா! ஒரு மனிதேர் மிக உயேர்ந்தே நிடலயில் சபாதேபாரண அறிவபால் புரிந்த வகபாளள முடியேபாதேவரபாக 
இருந்தேபால் அவருக்குத்தேபான் எத்தேடனை வகடுதேல்கள! எவ்வளவு தபருடடையே படக! முதடகத் தேட்டிக் 
வகபாடுத்தப் பபாரபாட்டி விட்டுக் கபால்கடள வபாரிவிடுகிறை உலகமபாகவல்லவபா இருக்கிறைத! மடடையேடனைப் 
பபார்த்த அறிவபாளியேபாக தவண்டுவமன்று உபததேசிக்கிறைபார்கள. அறிவபாளிடயேப் பபார்த்த அவன் ஏன் 
அவ்வளவு அறிவபாளியேபாயிருக்கிறைபாவனைன்று வபபாறைபாடமப்படுகிறைபார்கள. வளர்ச்சிக்குப் பபாடுபட்டுக் 
வகபாண்தடை தேளர்ச்சி அடடைகிறைபார்கதள! பழங்கபாலப் புலவர் ஒருவர் திரி வசபாற்களபால் பபாடி டவத்தே 
கடினைமபானை அங்கதேப் பபாடைல் வபபாருள ஒளித்த டவக்கப்பட்டை பபாடைல் தபபால், சபாமபானியேமபானைவர்களுக்கு 
விளங்கிக் வகபாளள முடியேபாதேவரபாக இருக்கிறைபார் மகபாமண்டைதலசுவரர். அதேனைபால்தேபான் இத்தேடனை 
குழப்பமும் ஏற்படுகிறைத. இத என்னை தகவலமபானை உலகம்! உட்படைபாதேதேபாக, உயேர்ந்தேதேபாக தமதல உளள 
வபபாருளகடளவயேல்லபாம் கீதழ புழுதியிலும் அழுக்கிலும் புரளும்படி தேடரயில் இறைக்கிப் பபார்த்த விடை 
ஆடசப்படுகிறைபார்கதள! என்னை வசயவத? மனிதே இயேல்தப அப்படி அடமந்த விட்டைத. உயேரமபானை 
மரக்கிடளகளிலும், வசடி, வகபாடிகளின் வகபாம்புகளிலும் இருக்கும் பழங்கடளயும் பூக்கடளயும் 
தேடரயில் உதிரச் வசயத பயேன்படுத்தகிறை வழக்கம் தபபாலச் சில தமலபானை மனிதேர்கடளயும் கீதழ 
இறைக்கித் தேளளிப் பபார்க்க ஆடசப்படுகிறைபார்கள தபபாலும். வபருடமயும் வளர்ச்சியும் அடடையே 
தவண்டுமபானைபால் கீதழ இருப்பவர்கடளயும் தமதல தபபாகச் வசயயே தவண்டும். தமதல 
இருப்பவர்கடளயும் கீதழ இழுத்தத் தேளளி என்னை பயேன்? ஒரு வநபாண்டி, 'ஊரிலுளள கபால் வபற்றை 
மனிதேவரல்லபாம் வநபாண்டியேபாக மபாறைதவண்டும்' என்று ஆடசப்படுவத தபபாலன்தறைபா இருக்கிறைத?'

'நபாம் சபாவதேற்குள ஒரு நபாளபாவத அல்லத ஒரு சில நபாழிடகக்கபாவத 'வதேன்பபாண்டி நபாட்டு 
மகபாமண்டைதலசுவரர்' என்றை வபயேதரபாடு பதேவி வகித்தவிட்டுச் சபாக தவண்டுவமன்று இந்தேக் கழற்கபால் 
மபாறைனைபாருக்கு ஆடச. அந்தே ஆடசயின் விடளவுதேபான் வயேத முதிர்ந்தே கபாலத்தில் இப்படி மனைம் முதிரபாதே 
வசயேல்கடளச் வசயயேத் தூண்டுகிறைத. வபரியே மனிதேரபாக இருந்த வகபாண்டு சிறியே கபாரியேத்டதேச் 
வசயகிறைபாதர! பபாவம் இவர் என்னை வசயவபார்? பதேவி ஆடச, வபயேர் ஆடச, அதிகபார ஆடச! மற்றைக் கூற்றைத் 
தேடலவர்களின் தூண்டுதேல் எல்லபாம் தசர்ந்த இந்தே ஒப்புரவு வமபாழி மபாறைபா ஓடலதயேபாடு இவடர இங்தக 
அனுப்பியிருக்கின்றைனை.'

டகயில் வபாங்கியே ஓடலடயேச் சிறித சிறிதேபாக விரித்தக் வகபாண்தடை இவ்வளவு நிடனைவுகடளயும் 
மனைத்தில் ஓடைவிட்டுச் சிந்தித்தேபார் மகபாரபாணி. ஓடலடயேப் படிக்கத் வதேபாடைங்குவதேற்கு முன்னைபால் 
தேடலடயே நிமிர்த்தி எதிதர நின்று வகபாண்டிருந்தே கழற்கபால் மபாறைனைபாடர வபானைவன்மபாததேவி கூர்ந்த 
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தநபாக்கினைபார். தநபாக்கிக் வகபாண்தடை தகட்டைபார்: "இந்தே ஓடலடயே நபான் படித்தத்தேபானைபாக தவண்டும் என்று 
நீங்கள விரும்புகிறீர்களபா? நன்றைபாகச் சிந்தித்த விட்டு என் தகளவிக்குப் பதில் வசபால்லுங்கள. 
அவசரமில்டல." மகபாரபாணியேபாரின் இந்தேக் தகளவிடயேச் வசவியுற்றுக் கழற்கபால் மபாறைனைபார் சிறித 
மிரண்டைபார். பின்பு சமபாளித்தக் வகபாண்டு கூறினைபார்:

"மகபாரபாணியேவர்கள உடைனைடியேபாக இந்தே ஓடலடயேப் படித்த மகபாமண்டைதலசுவரருடடையே 
வபபாறுப்புகடளக் டகமபாற்றி அடமக்க தவண்டுவமன்பத என் விருப்பம் மட்டும் இல்டல; எல்லபாக் 
கூற்றைத் தேடலவர்களும் ஒரு மனைத்ததேபாடு அப்படி விரும்பிதயே என்டனை இங்தக அனுப்பியிருக்கிறைபார்கள. 
இதில் இனிதமலும் சிந்திக்க எதவுமில்டல."

அவருடடையே பதிடலக் தகட்டைதம் மகபாரபாணி அந்தே ஓடலடயேப் படிக்கத் வதேபாடைங்கிவிட்டைபார்.

"திருவளர, நலம் வளர, குமரி கன்னியேபா பகவதியேபார் அருள பரவி நிற்கும் வதேன்பபாண்டி நபாட்டின் 
மகபாரபாணியேபார் திருமுன்பு வபபான்மடனையிற் கூடியே கூற்றைத் தேடலவர்கள தேம்முள ஒரு நிடனைவபாய, 
ஒருமனைதேபாய, ஒன்றுபட்டு நிடல நிறுவி நிடறைதவற்றி அனுப்பும் ஒப்புரவு வமபாழி மபாறைபா ஓடல.

"கபாலஞ்வசன்றை மகபாமன்னைர் நபாள வதேபாட்டு இத கபாறும் நம்முள தேடல நின்று அறிவும், சூழ்ச்சியும் 
வல்லபாரபாய மருங்கூர்க் கூற்றைத்த முதேன்டம பூண்டு இடடையேபாற்று மங்கலத்திலிருந்த 
மகபாமண்டைதலசுவரரபாயிருக்கும் நம்பியேபானைவர் அண்டமயிற் சிறித கபாலமபாய மற்றைக் கூற்றைத் 
தேடலவர்கடளக் கலக்கபாமலும், வபபாருட்படுத்தேபாமலும், தேபாதம நிடனைத்த தேபாதம வசயேற்பட்டு வருதேடல 
நிடனைத்த வருந்தகிதறைபாம்.

"கன்னியேபாகுமரித் ததேவ தகபாட்டைத்தில் இந்தே நபாட்டு அரசிடயேப் படகவர் தவவலறிந்த வகபால்ல முயேலும் 
அளவுக்கு கவனைக் குடறைவபாக இருக்க தநர்ந்தேத, கபாணபாமற் தபபானை இளவரசடரத் ததேடி அடழத்த வர 
முயேற்சி வசயயேபாமலிருந்தேத. பபாண்டி நபாட்டின் மதிப்புக்குரியே அரசுரிடமப் வபபாருளகடளத் தேம்முடடையே 
மபாளிடகயிலிருந்த வகபாளடள தபபாகும்படி விட்டைத, கரவந்தேபுரத்தேபார் கண்கபாணிப்பில் இருக்கும் 
வகபாற்டக முத்தச் சலபாபத்தில் படகவர் புகுந்த குழப்பம் விடளவிக்கும் அளவுக்குப் பபாதகபாப்புக் 
குடறைவபாக இருந்தேத தபபான்றை கபாரணங்களபால் இனி மகபாமண்டைதலசுவரர் தமல் நபாங்கள நம்பிக்டக 
வகபாளவதேற்கில்டல என்படதே எல்தலபாரும் கூடிக் டகவயேபாப்பம் நபாட்டியே இந்தே ஒப்புரவு வமபாழி மபாறைபா 
ஓடல மூலம் மபாததேவியேபாகியே மகபாரபாணியேபாருக்கு அறிவித்தக் வகபாளகிதறைபாம். இவ்தவபாடல வகபாண்டு 
சமூகத்தக்கு வருபவர், முதியேவரும் வபபான்மடனைக் கூற்றைத் தேடலவருமபாகியே கழற்கபால் மபாறைனைபார் ஆவபார்.
இவ்வண்ணம் இவ்தவபாடல கூடிவயேழுதவித்தே நபாளும், எழுதவித்தேவர் வபயேர்களும் வருமபாறு" என்று 
முடிந்திருந்தே அந்தே ஓடலயின் கீதழ இடடையேபாற்று மங்கலம் நம்பி நீங்கலபாக மற்றை நபால்வருடடையே 
வபயேர்களும், எழுதியே நபாளும் கபாணப்பட்டைனை. மகபாரபாணி தவதேடனைதயேபாடு கூடியே சிரிப்புடைன், "நல்லத; 
உங்கள ஓடலடயே நபான் படித்தவிட்தடைன், வபரியேவதர" என்று கழற்கபால் மபாறைனைபாடரப் பபார்த்தச் 
வசபான்னைபார்.

"படித்தேதம் மகபாரபாணியேபாருக்கு என்னை ததேபான்றுகிறைவதேன்று எளிதயேன் அறியேலபாதமபா?" என்று அவர் 
தகட்டைபார்.

"ஆகபா! தேபாரபாளமபாக அறியேலபாம். இததேபா வசபால்கிதறைன்! தகளுங்கள. எந்தே ஒதர ஒரு மனிதேருடடையே 
சிந்தேடனைக் கூர்டமயினைபால் இந்தே நபாடும், நபானும், நம்பிக்டககளும் கபாப்பபாற்றைப் படுகின்தறைபாதமபா அந்தே 
ஒரு மனிதேடர அந்தேப் பதேவியிலிருந்த இறைக்க எனைக்கு விருப்பமில்டல."

"அப்படியேபானைபால் வதேன்பபாண்டி நபாட்டு மகபாரபாணியேபார் எங்கடளவயேல்லபாம் இழந்தவிடைத்தேபான் தநரும்."

"நபான் உங்கடள இழந்தவிடுவத தேபான் நல்லவதேன்தறைபா அல்லத நீங்கள என்டனை இழந்தவிடுவததேபான் 
உங்களுக்கு நல்லவதேன்தறைபா ததேபான்றினைபால் அப்படிதயே டவத்தக் வகபாளளுங்கதளன்!" என்றைபார் மகபாரபாணி.

"எங்கள ஒத்தடழயேபாடமயின் விடளவு மிகவும் பயேங்கரமபாக இருக்குவமன்படதே இப்தபபாததே கூறிக் 
வகபாளள விரும்புகிதறைன்."

"அதேற்கு நபான் என்னை வசயயேட்டும்! நீங்கதள உங்கடளப் பயேங்கரமபாக்கிக் வகபாளகிறீர்கள?"

"சரி! நபான் வருகிதறைன்." கிழட்டுப் புலி பின்தநபாக்கிப் பபாயவத தபபால் விறுட்வடைன்று தகபாபமபாகத் 
திரும்பினைபார் கழற்கபால் மபாறைனைபார்.
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"எங்தக அவ்வளவு அவசரம்? வகபாஞ்சம் இருங்கள, தபபாகலபாம்" என்று கூறி சிரித்தக் வகபாண்தடை 
அப்தபபாததேபான் உளதள நுடழந்தே மகபாமண்டைதலசுவரடரப் பபார்த்தே தபபாத பூதேம் கண்டை சிறு பிளடள 
தபபால் நடுங்கினைபார் கழற்கபால் மபாறைனைபார்.
----------
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2.29. வகபாடும்பபாளூர்க் கழுமரத்தில் தகபாட்டைபாற்றைபான் குருதி

வகபாடும்பபாளூர்க் தகபாட்டடைக்குள அரண்மடனைக் கூத்தேரங்கத்தில் ஆடிக் வகபாண்டிருந்தே ததேவரபாட்டி 
பயேங்கரமபாக அலறிக் வகபாண்தடை தேன் டகயிலிருந்தே திரிசூலத்டதே மபான்கண் சபாளரத்டதே தநபாக்கிச் சுழற்றி 
எறிந்தே தபபாத அந்தேச் சபாளரத்தக்குப் பின்னைபால் ஒளிந்த வகபாண்டிருந்தேவடனைப் பிடிப்பதேற்கபாக ஐந்த 
தபருடடையே பத்தக் கபால்கள விடரந்த வசன்றைனை.

ஓடைத் வதேபாடைங்கியே அந்தேப் பத்தக் கபால்கள யேபாருடடையேடவ என்று இங்கு வசபால்லித்தேபான் வதேரியே 
தவண்டுவமன்பதில்டல. இடடையேபாற்று மங்கலத்த மகபாமண்டைதலசுவரர் மபாளிடகயிலிருந்த 
வதேன்பபாண்டி நபாட்டு அரசுரிடமப் வபபாருளகள கபாணபாமற் தபபாயவிட்டைனை என்றை வசயதிடயேக் 
வகபாடும்பபாளூர் மன்னைன் வபாயிலிருந்த தகட்டு வியேந்த நின்று வகபாண்டிருந்தே தசபாழன் உளபடை மற்றை 
நபான்கு தபரும் ஓடினைபார்கள.

அந்தே மபான்கண் பலகணியின் மறுபுறைம் வகபாடும்பபாளூர் அரண்மடனையின் சித்திரக் கூடைம் 
அடமந்திருந்தேத. தகபானைபாட்டு அரச பரம்படரயின் வீரச் வசயேல்கடள விளக்கும் அற்புதேமபானை ஓவியேங்கள
அந்தேக் கூடைத்தச் சுவர்கடள நிடறைத்தக் வகபாண்டிருந்தேனை. சித்திரக் கூடைத்தின் பின்புறைம் தகபாட்டடை 
மதிற்சுவடர ஒட்டினைபாற் தபபால் வபரியே ததேபாட்டைம் இருந்தேத. மதிற்சுவரின் உட்புறைத்டதேப் தபபாலதவ 
வவளிப்புறைத்திலும் அகழிக் கடரடயே ஒட்டித் வதேன்டனை மரங்கள அடைர்ந்த வளர்ந்திருந்தேனை.

ஒளிந்திருந்தேவடனைப் பிடிப்பதேற்கபாகச் சித்திரக் கூடைத்தக்குள ஓடி வந்தேவர்கள, நபாற்புறைமும் 
மூடலக்வகபாருவரபாகச் சிதேறிப் பபாயந்தேனைர். ஆனைபால் அங்தக ஒளிந்த வகபாண்டிருந்தே ஆள அவர்கள 
வருவதேற்குள சித்திரக்கூடைத்த எல்டலடயேக் கடைந்த ததேபாட்டைத்தக்குள புகுந்தவிட்டைபான் என்பத 
அவர்களுக்குத் வதேரியேபாத. சித்திரக் கூடைத்தின் மூடல முடுக்குகளிவலல்லபாம் ததேடிப் பபார்த்தவிட்டு 
ஓரளவு ஏமபாற்றைத்ததேபாடு அவர்கள ததேபாட்டைத்தக்குள நுடழந்தே தபபாத, "அததேபா! அங்தக பபாருங்கள, மதில் 
சுவர் தமல்" என்று ஒரு தளளுத் தளளிக் வகபாண்தடை சுட்டிக் கபாட்டிக் கூச்சலிட்டைபான் கீடழப் பழுவூர்க் 
கண்டைன் அமுதேன். அந்தேக் கணதம மற்றை நபான்கு தபருடடையே பபார்டவயும் நபான்கு வில்களிலிருந்த ஒதர 
குறிடயே தநபாக்கிப் பபாயும் அம்புகள தபபால் அவன் சுட்டிக் கபாட்டியே திடசயிற் தபபாயப் பதிந்தேனை. அங்தக 
ஒரு மனிதேன் மதில் தமலிருந்த சுவடர ஒட்டி வளர்ந்திருந்தே அகழிக்கடரத் வதேன்டனை மரம் ஒன்றின் 
வழியேபாக வவளிப்புறைம் கீதழ இறைங்க முயேற்சி வசயத வகபாண்டிருந்தேபான். அவனுடடையே முதகுப்புறைம் 
தேபான் சித்திரக் கூடைத்தக் வகபால்டலயில் நின்று வகபாண்டு பபார்த்தே அவர்களுக்குத் வதேரிந்தேத. முகம் 
வதேரியேவில்டல. உட்பக்கத்திலும் மதில் சுவர் அருதக அததே மபாதிரி மற்வறைபாரு வதேன்டனை மரம் 
இருந்தேதேனைபால் அந்தே ஆள அதேன் வழியேபாகத்தேபான் மதில் தமல் ஏறியிருக்க தவண்டுவமன்று அவர்கள 
அனுமபானித்தக் வகபாண்டைபார்கள. மிக தவகமபாகத் வதேன்டனை மரங்களில் ஏறிப் பழக்கப்பட்டைவனைபாக 
இருந்தேபாவலபாழியே அவ்வளவு விடரவில் தமதல ஏறி மதில் சுவடர அடடைந்திருப்பத சபாத்தியேமில்டல.

"திருட்டு நபாய! மதில் தமலிருந்ததே வசத்தக் கீதழ விழட்டும்!" என்று கடுங்தகபாபத்ததேபாடு இடரந்த கத்திக்
வகபாண்தடை பபாம்பு படைவமடுத்த வநளிவத தபபால் இருந்தே ஒரு சிறு குத்தவபாடள இடடையிலிருந்த 
உருவிக் குறிடவத்த வீசுவதேற்கு ஓங்கினைபான் வகபாடும்பபாளூர் மன்னைன். தசபாழன் அருகிற் பபாயந்த வந்த 
வபாடள வீசுவதேற்கு ஓங்கியே அவனைத டகடயேப் பிடித்தக் வகபாண்டைபான்.

"வபபாறுங்கள! நீங்கள விவரம் வதேரிந்தே மனிதேரபாக இருந்தேபால் இப்படிச் வசயயேமபாட்டீர்கள. 
திருட்டுத்தேனைமபாக இங்தக அவன் எப்படி நுடழந்தேபான் என்படதேயும் முழுடமயேபாகத் வதேரிந்த வகபாளள 
தவண்டுமபானைபால், அவன் வந்தே வழிதயே அவன் தபபாக்கில் அவடனை வவளிதயேறை விட்டுக் கடடைசியில் 
பிடித்தக் வகபாண்டு உண்டம அறியே தவண்டும். டகயில் அகப்பட்டை ஒரு கபாடடைடயே (ஒரு வடகப் 
பறைடவ) வவளிதயே விட்டைபால் கபாட்டிலுளள கபாடடைகடளவயேல்லபாம் அடதேக் வகபாண்தடை பிடித்த 
விடைலபாம். ஓடசப்படைபாமல் திரும்பி வபாருங்கள. அவன் சுதேந்திரமபாகக் கவடலயின்றித் வதேன்டனைமரத்தின்
வழியேபாக மறுபடியும் அகழிக்கடரயில் தபபாய இறைங்கட்டும். நபாம் அங்தக தபபாய கபாத்திருந்த அவடனைப் 
பிடித்தக் வகபாளளலபாம்" என்றைபான் தசபாழ மன்னைன். எல்தலபாரும் உடைதனை அங்கிருந்த அகழிக்கடரக்கு 
விடரந்தேனைர்.

"வகபாடும்பபாளூரபாதர! எனைக்கு ஒரு சந்ததேகம். இவ்வளவு தவகமபாகத் வதேன்டனை மரம் ஏறி இறைங்கத் 
வதேரிந்தேவனைபாக இருந்தேபால் வதேன்டனை மரங்கள அதிகமபாக இருக்கும் பகுதிடயேச் தசர்ந்தேவனைபாக இருக்க 
தவண்டும். ஒரு தவடள வதேன்பபாண்டி நபாட்டு நபாஞ்சிற் பகுதிடயேச் தசர்ந்தேவனைபாக இருக்கலபாம்" என்று 
அகழிக்கடரக்குப் தபபாகும் தபபாத தசபாழன் வகபாடும்பபாளூர் மன்னைனிடைம் சந்ததேகம் வதேபானிக்கும் குரலில் 
வமதவபாகச் வசபான்னைபான்.
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"சந்ததேகதம இல்டல! எனைக்கும் அப்படித்தேபான் ததேபான்றுகிறைத" என்று வகபாடும்பபாளூரபானிடைமிருந்த 
பதில் வந்தேத.

அகழிக்கடரத் வதேன்டனை மரத்திலிருந்த அவன் கீதழ இறைங்கவும் அவர்கள ஐந்த தபரும் ஓடிப் தபபாயச் 
சுற்றி வடளத்தக் வகபாளளவும் சரியேபாக இருந்தேத. அவன் தேப்பி ஓடை முடியேவில்டல. ஆ! இப்தபபாத 
அவனுடடையே முகத்டதேயும் முழு உருவத்டதேயும் நன்றைபாகப் பபார்க்க முடிகிறைத. இந்தேக் தகபாணல் 
வபாடயேயும், நீள மூக்டகயும், தகபாமபாளித்தேனைமபானை ததேபாற்றைத்டதேயும் பபார்த்தேததம நமக்கு இதேற்கு முன்தப 
எங்தகபா பபார்த்திருக்கிறைபாற் தபபான்றை நிடனைவு வருகிறைதேல்லவபா? ஆம்! இந்தேக் தகபாமபாளி ஏற்கனைதவ நமக்கு
அறிமுகமபானைவன் தேபான்.

வடைதிடசயில் ஒற்றைறிவதேற்கும், தவறு சில இரகசியேக் கபாரியேங்களுக்கபாகவும் வமயக்கபாவற் படடை வீரர்கள
ஐம்பத தபர்கடளத் ததேர்ந்வதேடுத்த மகபாமண்டைதலசுவரர் வடைக்தக அனுப்பினைபாரல்லவபா? அப்தபபாத 
வபபாய கூறுவதில் சிறைந்தேவடனைத் ததேர்ந்வதேடுப்பதேற்கு அவர் டவத்தே தசபாதேடனையில் வவற்றிவபற்றை 
தகபாமபாளிதேபான் இப்தபபாத சிக்கிக் வகபாண்டு விழிக்கிறைபான்.

தேன்டனைச் சுற்றி நபான்கு புறைமும் ஓடைமுடியேபாமல் எதிரிகளபால் வடளத்தக் வகபாளளப்பட்டை நிடலயில் 
அன்று தேபாங்கள புறைப்பட்டை தபபாத வழியேனுப்பியே மகபாமண்டைதலசுவரரின் சில வசபாற்கடள அவனுடடையே 
அகச்வசவிகள மபானைசீகமபாகக் தகட்டைனை.

"அகப்பட்டுக் வகபாண்டைபால் சடதேடயேத் தண்டு தண்டைபாக்கினைபாலும் உண்டமகடளச் வசபால்லி நபாட்டடைக் 
கபாட்டிக் வகபாடுக்கும் ததரபாகத்டதேச் வசயயேக் கூடைபாத. உயிர், உடைல், வபபாருள எடதேயும் இழக்கத் 
தேயேபாரபாயிருக்க தவண்டும்." இந்தேக் கணீவரன்றை குரதலபாடு அந்தேக் கம்பீரமபானை முகம் ததேபான்றி 
எதிரிகளிடடைதயே மபாட்டிக் வகபாண்டை அவன் மனைத்தக்கு உறுதியின் அவசியேத்டதே நிடனைப்பூட்டி 
வற்புறுத்தினை.

"அதடை! அற்பப் பதேதர! இந்தேக் வகபாடும்பபாளூர்க் தகபாட்டடைக்குள புகுந்த ஒற்றைறியே முயேன்றைவர்கள 
எவடரயும் இதவடரயில் நபான் உயிதரபாடு திரும்ப விட்டைதில்டல. நீ யேபார், எங்கிருந்த வந்தேபாய 
என்படதேவயேல்லபாம் மரியேபாடதேயேபாகச் வசபால்லிவிடு. என்னுடடையே தகபாட்டடைக் கழுமரத்தக்கு நீண்டை 
நபாட்களபாக இரத்தேப் பசி ஏற்பட்டிருக்கிறைத. அடதேத் தேணிக்கத்தேபான் நீ வந்த தசர்ந்திருக்கிறைபாய" என்று தேன் 
இரும்புப் பிடியில் அகப்பட்டைவனின் இரண்டு டககடளயும் இறுக்கிப் பிடித்தக் வகபாண்டு இடரந்தேபான் 
வகபாடும்பபாளூர் மன்னைன். ஆனைபால் அகப்பட்டைவதனைபா முற்றிலும் ஊடமயேபாக மபாறிவிட்டைபான். அன்றிரவு 
வநடுதநரம் வடரயில் அவடனை ஓரிடைத்தில் கட்டிப் தபபாட்டு என்வனைன்னைதவபா சித்திரவடதேகவளல்லபாம் 
வசயதேபார்கள. அவன் தபசதவ இல்டல. கடடைசியேபாகக் வகபாடும்பபாளூரபான் ஒரு பயேங்கரமபானை தகளவி 
தகட்டைபான்: "அதடை! ஊடமத் தேடியேபா நபாடளக் கபாடலயில் இரத்தேப் பசிவயேடுத்தக் கபாயந்த உலர்ந்த 
கிடைக்கும் இந்தேக் தகபாட்டடையின் கழுமரத்தில் நீ உன் முடிடவக் கபாண தவண்டுவமன்றுதேபான் 
விரும்புகிறைபாயேபா?"

"வசயயுங்கள அப்படிதயே!" - எல்தலபாரும் ஆச்சரியேப்படுமபாறு அதவடர தபசபாமல் இருந்தே அவன் இந்தே 
இரண்தடை வபார்த்டதேகடள மட்டும் முகத்தில் உறுதி ஒளிர உரக்கப் தபசிவிட்டு மீண்டும் வபாய மூடிக் 
வகபாண்டு ஊடமயேபானைபான். அவனிடைமிருந்த உண்டமடயேக் கறைக்கும் முயேற்சியில் அவர்கள ஐந்த 
தபருதம ததேபாற்றுப் தபபானைபார்கள. வகபாடும்பபாளூரபான் பயேமுறுத்தி மிரட்டினைபான். தசபாழன் நயேமபாகப் தபசி 
அரட்டினைபான். கண்டைன் அமுதேனும், பரதூருடடையேபானும், அரசூருடடையேபானும் அடியேடிவயேன்று 
டகத்தினைவு தீர அடித்தேபார்கள. பபார்ப்பதேற்குக் தகபாமபாளி தபபால் இருந்தே அந்தே ஒற்றைதனைபா தேன் 
வகபாளடகயில் தேளரபாமல் திடைமபாக இருந்தேபான்.

தகபாட்டடைக்குள ஏறிக் குதிக்க வசதியேபாக உளளும் புறைமும் வளர்ந்திருந்தே அந்தே இரண்டு வதேன்டனை 
மரங்கடளயும் இரதவபாடிரவபாக வவட்டிச் சபாயக்குமபாறு தேன் ஆட்களுக்கு உத்தேரவு தபபாட்டைபான் 
வகபாடும்பபாளூர் மன்னைன். மறுநபாள டவகடறையில் கீழ்வபானில் வசம்டம படைர்வதேற்கு முன்னைபால் 
வகபாடும்பபாளூர்க் தகபாட்டடைக் கழுமரத்தில் வசம்டம படைர்ந்த விட்டைத. தகபாட்டைபாற்றுப் படடைத் தேளத்தில்
வீரனைபாக உருவபாகி அரண்மடனையில் வமயக் கபாவலனைபாகப் பணியேபாற்றியே வதேன்பபாண்டி நபாட்டு வீரன் 
ஒருவனின் குருதி அந்தேக் கழுமரத்டதே நடனைத்தச் வசந்நிறைம் பூசிவிட்டைத.
---------
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2.30. இடடையேபாற்று மங்கலத்தில் ஓர் இரவு

இடடையேபாற்று மங்கலத்தக்குப் தபபாய அங்தக நிலவடறையில் மகபாமண்டைதலசுவரர் ஒளித்த 
டவத்திருக்கும் ஆயுதேங்கடளக் தகபாட்டைபாற்றுப் படடைத்தேளத்தக்குக் கிளப்பிக் வகபாண்டு வந்த விடை 
தவண்டுவமன்று தேளபதி தேனைக்குக் கட்டைடள இட்டை தபபாத ஆபத்ததேவிகள தேடலவன் மகர 
வநடுங்குடழக்கபாதேன் அதேற்கு உடைதனை ஒப்புக் வகபாளளவில்டல.

"மகபாதசனைபாதிபதி அவர்கள கூறுவத தபபால் இத அவ்வளவு இதலசபானை கபாரியேமபாகப் படைவில்டலதயே 
எனைக்கு? இடடையேபாற்று மங்கலத்தக்குப் தபபாய நிலவடறைக்குள புகுந்த ஆயுதேங்கடள வவளிதயேற்றிப் 
பறைளியேபாற்டறைக் கடைந்த இங்தக வகபாண்டு வர விடுகிறை அளவுக்குப் பபாதகபாப்புக் குடறைவபாக 
மகபாமண்டைதலசுவரர் டவத்திருக்க மபாட்டைபார் என்று எனைக்குத் ததேபான்றுகிறைத!" என்று தேன் சந்ததேகத்டதேத் 
வதேரிவித்தேபான் அவன்.

"குடழக்கபாதேதர! நீங்கள வசபால்வத சரிதேபான். இத ஒன்று மட்டுமில்டல; மகபாமண்டைதலசுவரருக்கு 
எதிரபாக நபாம் எந்தேக் கபாரியேத்டதேச் வசயயேத் வதேபாடைங்கினைபாலும் அத நமக்கு இதலசபானை கபாரியேமபாக 
இருக்கபாத, கடினைமபாகத்தேபான் இருக்கும். ஆனைபால் கடினைமபாக இருக்குவமன்பதேற்கபாக நபாம் சும்மபா இருந்த 
விடைவும் கூடைபாத. முடிந்தேடதேச் வசயததேபானைபாக தவண்டும்."

"என்னைபால் முடிந்தேவடர முயேன்று பபார்க்கிதறைன். உதேவிக்கு இங்கிருந்தம் சிலடர அடழத்தக் வகபாண்டு 
தபபாகிதறைன்" என்று குடழக்கபாதேன் இணங்கியேதம் தேளபதி அவனுக்குச் சில விவரங்கடள விளக்கினைபான். 
நிலவடறைக்குள எப்படிப் தபபாவத, எவ்வபாறு ஆயுதேங்கடள வவளிதயேற்றுவத என்படதேவயேல்லபாம் 
விவரித்தச் வசபான்னைபான். அன்றிரவு அங்தக படடைத்தேளத்திதலதயே தேங்கிவிட்டு மறுநபாள தவறு 
சிலடரயும் அடழத்தக் வகபாண்டு இடடையேபாற்று மங்கலத்தக்குப் புறைப்பட்டு விட்டைபான் குடழக்கபாதேன்.

பறைளியேபாற்டறைக் கடைப்பதேற்கும் ஆயுதேங்கடளக் வகபாண்டு வருவதேற்கும் வசபாந்தேமபாக ஒரு தேனிப் படைடக 
ஏற்பபாடு வசயத வகபாளள தவண்டுவமன்றும் இடடையேபாற்றுமங்கலத்தில் அவர்கள பிரதவசிக்கும் தநரம் 
இரவு தநரமபாயிருக்க தவண்டுவமன்றும் தேளபதி வற்புறுத்திச் வசபால்லியேனுப்பியிருந்தேபான். 
ஆபத்ததேவிகள தேடலவனும், அவதனைபாடு வசன்றைவர்களும் அந்தி மயேங்குவதேற்குச் சில நபாழிடகக்கு 
முன்தப பறைளியேபாற்றைங்கடரடயே அடடைந்த விட்டைபார்கள. அவர்கள தவண்டுவமன்தறை வமதவபாகப் 
பயேணம் வசயத வந்தேதேனைபால் தேபான் அவ்வளவு நபாழிடகயேபாயிற்று. இல்டலயேபானைபால் இன்னும் விடரவபானை 
தநரத்திதலதயே அங்கு வந்திருக்க முடியும். இடடையேபாற்று மங்கலத்தக்குப் பக்கத்தில் பறைளியேபாற்றின் 
இக்கடரயில் கிழக்கு தமற்கபாகச் சிறித தூரத்தக்கு ஒதர ஆலமரக்கபாடு. ஆலமரங்கவளன்றைபால் சபாதேபாரண 
ஆலமரங்கள இல்டல. ஒவ்வவபாரு மரமும் படைர்ந்த, பரந்த, வளர்ந்த, பற்பல விழுதகடள இறைக்கிக் 
வகபாண்டு மண்ணின் தமல் தேனைக்குள ஊன்றிக் வகபாளளும் உரிடமடயே நிடலநபாட்டும் வயேதேபானை மரம். 
இத்தேடகயே மூத்தே முதிர்ந்தே ஆலமரங்கடளத் 'வதேபான் மூதேபாலயேம்' என்று படழயே கவிகள 
புகழ்ந்திருந்தேபார்கள. அந்தேப் பகுதியின் நதிக்கடர மண்ணில் வவயிலின் கதிர்கள படைக்கூடைபாவதேன்று 
இயேற்டக தேபானைபாகதவ அக்கடறை வகபாண்டு தவயந்த டவத்தே பசுடமப் பந்தேல் தபபால் மண்ணுக்கு 
விண்டணயும், விண்ணுக்கு மண்டணயும் வதேரியேவிடைபாமல் அடைர்ந்த வசழுடமயேபாயச் வசம்டமயேபாயத் 
தேன்டமயேபாய வளர்ந்திருந்தேனை அந்தே ஆலமரங்கள.

அந்தே இடைத்தில் இடடையேபாற்று மங்கலத்டதே ஒட்டிப் பறைளியேபாற்றைங் கடரயில் சிறித வதேபாடலவு வடர 
பரவி நிற்கும் இயேற்டகயின் எழில்கடள, பசுடமயின் வசல்வங்கடள, வளடமயின் வடககடள 
உண்டமயேபாக அனுபவிக்க தவண்டுமபானைபால் ஓவியேனின் கண்களும், கவியின் உளளமும், ஞபானியின் 
உளளுணர்வும், குழந்டதேயின் தபடதேடமயும் தவண்டும். அறிவின் எல்டலக் தகபாடைபாகியே 
மகபாமண்டைதலசுவரரின் இருப்பிடைத்டதேச் சுற்றிலும் இயேற்டக வசலுத்தகிறை மரியேபாடதேகள தேபான் இப்படி 
மலர்ச் வசடிகளபாகவும், மரக் கூட்டைங்களபாகவும், பசுடமப் வபருடம பரப்பபாயத் ததேபான்றிப் பிரகிருதி 
என்னும் கபாணபாக் கவிஞன் எழுதேபாதே எழுத்தேபால் இயேற்றி டவத்தே பயிலபாக் கவிடதேகளபாயப் பரந்த 
கிடைக்கின்றைனைதவபா? இவ்வளவு அழகிலும் அந்தேச் சூழ்நிடலயில் பறைளியேபாற்று நீர் ஒலி, பறைடவகளின் 
குரல்கள, மரங்கள ஆடும் ஓடச தேவிர வசயேற்டகயேபானை தவறு மண்ணுலக ஓடசகதள இல்லபாதே ஒரு 
தேனிடமயின் அடைக்கம் இடடையேபாற்று மங்கலம் நம்பியின் மனை ஆழத்தில் விளங்கிக் வகபாளள முடியேபாதே 
தேன்டம தபபால் வியேபாபித்திருந்தேத.

'மங்கலம்' என்றைபால் நிடறைந்தேத, தூயேத, அழகியேத என்று வபபாருள. இடடையேபாற்று மங்கலம் அந்தேப் 
வபபாருட் வபபாருத்தேப் வபருடமடயேக் கபாப்பபாற்றிக் வகபாண்டு கபாட்சியேளித்தேத.

ஆபத்ததேவிகள தேடலவனும் அவனுடைன் வந்தேவர்களும் பறைளியேபாற்றைங்கடர ஆலமரக் கூட்டைத்தின் 

252



இடடைதயே நுடழந்தே தபபாத, மபாடல தநரமபாக இருந்தேபாலும் வபரிதம் ஒளி குன்றி இருள படைர 
ஆரம்பித்திருந்தேத. வழக்கமபாகக் கடரயிலிருந்த இடடையேபாற்று மங்கலத்தக்குப் படைகு புறைப்பட்டுப் 
தபபாகும் தநரடியேபானை தடறை வழிதயே வசல்வதேற்கு அவர்கள தேயேங்கினைபார்கள. ஆற்றில் சிறித வதேபாடலவு 
தேளளிக் குறுக்கு வழியேபாகப் படைடகச் வசலுத்திக் வகபாண்டு தபபாய இடடையேபாற்று மங்கலம் விருந்தினைர் 
மபாளிடகக்குப் பின்புறைம் இறைங்குவதேற்கு ஏற்றைபாற் தபபால் வசல்வதேற்குத் திட்டைமிட்டிருந்தேனைர் அவர்கள. 
அதேற்கு முன்தனைற்பபாடைபாகத் தேங்களுக்கு தவண்டியே படைதகபாட்டி ஒருவடனை படைதகபாடு புறைப்படை 
தவண்டியே இடைத்தில் மடறைந்த கபாத்திருக்கும்படி ஏற்பபாடு வசயதிருந்தேனைர். இருட்டிச் சில நபாழிடககள 
கழிந்தே பின் புறைப்படைலபாவமன்று வசபால்லி, நதிக்கடர நபாணற்புதேரிலும் தேபாடழ மரங்களின் 
அடைர்த்தியிலும் படைகும் படைதகபாட்டியும் மடறைந்திருக்கச் வசயதவிட்டு ஆலமரக் கபாட்டில் சுற்றித் திரிந்த 
வகபாண்டிருந்தேபார்கள அவர்கள.

தேன்தனைபாடு கூடை வந்தேவர்கடளக் கீதழ நிறுத்தி விட்டு ஒரு வபரியே ஆலமரத்தின் தமல் விழுதகடளப் 
பிடித்தக் வகபாண்டு தேபாவி ஏறினைபான் ஆபத்ததேவிகள தேடலவன். மிக உயேரமபானை உச்சிக் கிடளயில் ஏறித் 
தேடலக்கு தமல் குடடை தபபால் மூட்டைம் தபபாட்டிருந்தே இடலகளின் அடைர்த்திடயே விலக்கிக் வகபாண்டு 
தேடலடயே நீட்டிப் பபார்த்தேபான். பறைளியேபாற்றுக்கு அப்பபால் இடடையேபாற்று மங்கலம் தீவும், 
மகபாமண்டைதலசுவரர் மபாளிடகயும், அதேன் சுற்றுப்புறைங்களும் நன்றைபாகத் வதேரிந்தேனை. 'தேபானும் தேன்டனைச் 
தசர்ந்தேவர்களும் இரவில் தீவுக்குள தபபாய நிலவடறையில் புகுந்த ஆயுதேங்கடளக் கடைத்திக் வகபாண்டு 
எப்படி வவளிதயேறித் தேப்புவத?' என்று மனைத்தில் முடறையேபாகத் திட்டைத்டதே வகுத்தக் வகபாண்தடை, 
ஆலமரத்தக் கிடளயில் நின்று மகபாமண்டைதலசுவரர் மபாளிடகடயேயும், அதேன் சுற்றுப்புறைங்கடளயும் 
கண்கபாணித்தேபான் அவன். தநரம் வளர்ந்த வகபாண்டிருந்தேத. எவதனைபா கண்ணுக்குத் வதேரியேபாதே மபாயேபாவி 
ஒருவன் தேன் முரட்டுக் டககளபால் ஒளித்த டவத்திருந்தே கறுப்புப் தபபார்டவடயே எட்டுத் திடசயிலும் 
எடுத்த விரித்தப் தபபார்த்தவத தபபால் உலகத்டதே இருள தேழுவிக் வகபாண்டு வந்தேத. இருள மபாயேபாவியின் 
பயேங்கரமபானை சூனியேத்தேனைத்தக்கு வபாழ்த்வதேபாலி வழங்குவத தபபால் ஆந்டதேகளின் குரல்கள பலவபாகப் 
பரந்த மூடலக்கு மூடல ஒலித்தேனை. இருட்டில் நடைமபாடும் பிசபாசுகடளப் தபபால் மகர 
வநடுங்குடழக்கபாதேனும் அவதனைபாடு வந்திருந்தேவர்களும் அந்தேப் பகுதியில் சுற்றிக் வகபாண்டிருந்தேபார்கள. 
இருட்டில் சில நபாழிடககள கழிந்தேதம், தேபாடழ மரங்களின் மடறைவில் நபாணற் புதேருக்குள 
மடறைக்கப்பட்டிருந்தே படைடக அதிகம் ஒலியுண்டைபாக்கி விடைபாமல் வமல்ல வவளிக் கிளப்பிக் வகபாண்டு 
வந்தேபான் அதேற்கு உரியேவன். மகர வநடுங்குடழக்கபாதேனும், அவதனைபாடு இருந்தேவர்களும் படைகில் ஏறி 
அமர்ந்த வகபாண்டைபார்கள. படைகு பறைளியேபாற்றில் நகர்ந்த முன்தனைறியேத. பழக்கமில்லபாதே அந்தேப் புதியே 
படைதகபாட்டி படைடக வமதவபாகச் வசலுத்திக் வகபாண்டு தபபாய இடடையேபாற்று மங்கலத்தக் கடரயில் 
விருந்தினைர் மபாளிடகக்குப் பின்புறைம் புதேர் அடைர்ந்தே பகுதியில் நிறுத்தினைபான். படைகு நின்றை இடைத்தக்கு 
தநதர விருந்தினைர் மபாளிடகயின் பின்புறைத்த வபாயில் கதேவு அடடைத்திருந்தேத. கதேவுக்குக் கீதழ 
வரிடசயேபாகப் படிகள. படிகளில் நபாடலந்டதே நீரில் முழுகச் வசயத பறைளியேபாறு பபாயந்த வகபாண்டிருந்தேத.

"நீங்கள எல்தலபாரும் இப்படிதயே இந்தே இடைத்தில் இருங்கள. நபான் முன்பக்கமபாக விருந்தினைர் 
மபாளிடகக்குள புகுந்த வந்த இந்தேப் பின்புறைத்தக் கதேடவத் திறைந்த விடுகிதறைன்" என்று மற்றைவர்கடள 
அங்தகதயே நிறுத்தி விட்டு முன்புறைம் வசன்றைபான் மகர வநடுங்குடழக்கபாதேன். மரங்களிலிருந்த 
உதிர்ந்திருந்தே இடலச் சருகுகளில் கபால் பதித்தேபால் எழுகிறை சலசலப்பு ஒலி கூடைக் தகட்கவிடைபாமல், 
பம்மிப் பம்மி நடைந்த தபபாய விருந்தினைர் மபாளிடகயில் புகுந்த விட்டைபான் அவன். கபாவல் 
வீரர்கவளல்லபாம் அந்தே இடைத்திலிருந்த சிறித வதேபாடலவு தேளளியிருந்தே மகபாமண்டைதலசுவரர் 
மபாளிடகடயேச் சுற்றியிருந்தேபார்கள. அரசுரிடமப் வபபாருளகள கபாணபாமல் தபபானை சமயேத்தில் மட்டும் 
வதேபாடைர்ந்த சில நபாட்களுக்குத் தீடவச் சுற்றிலும் எல்லபா இடைங்களிலும் கபாவல் ஏற்பபாடு வசயயேப் 
வபற்றிருந்தேத. பின்பு நபாளபாக ஆக அந்தேக் கபாவல் ஏற்பபாடு சுருங்கித் தீவின் பிரதேபானை மபாளிடக அளவில் 
நின்று விட்டிருந்தேத. அதேனைபாலும், வசறிந்த கனைத்தே இருட்டும், மரங்களின் அடைர்த்தியும் தேனைக்குச் சபாதேமபாக
இருந்தேதேனைபாலும் ஆபத்ததேவிகள தேடலவன் இடடையேபாற்று மங்கலத்தில் அந்தே இரவில் அதிகம் 
தன்பப்படைவில்டல. ஒருவன் டவத்த விட்டுப் தபபானை வபபாருடள அவதனை திரும்பி அடடையேபாளமபாக 
எடுத்தக் வகபாண்டு தபபாகிறை மபாதிரிக் கபாரியேம் சுலபமபாக நடைந்தேத. வசபால்லி விட்டிருந்தேபடிதயே 
எல்லபாவற்டறையும் வசயதேபான். விருந்தினைர் மபாளிடகக்குப் பின்புறைம் படைடக நிறுத்தி அதேற்கு தநதர 
இருந்தே கதேடவயும் திறைந்த டவத்தக் வகபாண்டைத, அவனுக்கு வசதியேபாகப் தபபாயவிட்டைத. அவன் 
முன்தனைற்பபாடைபாக டகதயேபாடு வகபாண்டு வந்திருந்தே தீப்பந்தேத்டதேக் கூடை நிலவடறைக்குள வகபாண்டு 
தபபாயத் தீக்கடடையும் கற்கடளத் தேட்டிக் வகபாளுத்திக் வகபாண்டைபான். விறைகுக் கட்டடைகடள 
மணிக்கயிற்றைபால் கட்டுவத தபபால் இரண்வடைபாரு நபாழிடகக்குள அங்கிருந்தே ஆயுதேங்கள கட்டைப்பட்டைனை. 
கட்டைப்பட்டைதேற்கு ஆகியே கபாலத்தில் நபான்கில் ஒரு பங்கு கூடை அவற்டறைப் படைகில் வகபாண்டு வந்த 
டவப்பதேற்கு ஆகவில்டல. பின்புறை வபாயிடல ஒட்டி நின்றை படைகில் வகபாண்டு வந்த அடைக்கிவிட்டைபார்கள.

படைகில் பபாரம் அதிகமபாகிவிட்டைத. தேன்டனைத் தேவிர இன்னும் ஓர் ஆளதேபான் ஏறிக் வகபாளள முடியும் என்று
படைதகபாட்டி உறுதியேபாகச் வசபால்லிவிட்டைபான். அக்கடரக்குப் தபபாய அடைர்த்தியேபானை ஆலமரக் கபாட்டில் 
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ஆயுதேங்கடள எங்கபாவத ஒரு மடறைவபானை இடைத்தில் ஒளித்த டவத்தவிட்டுத் திரும்பிப் தபபாயவிட்டைபால் 
பின்வபபாரு நபாளிரவில் வசதியேபானை வபாகனைத்ததேபாடு வந்த அடவகடள தகபாட்டைபாற்றுப் படடைத்தேளத்தக்குக் 
வகபாண்டு தபபாயவிடைலபாவமன்பத குடழக்கபாதேனின் திட்டைம். தேன் திட்டைப்படி வசயத வவற்றிகரமபாக 
நடைந்த தேளபதியிடைம் வசல்வபாக்குப் வபறைலபாம் என்று அவன் நம்பினைபான். மனைத்டதேயும், 
சிந்தேடனைகடளயும், அறிடவயும் நம்பபாமல் உடைல் வன்டமயேபாதலதயே வவற்றிகடளக் கணக்கிட்டுக் 
வகபாண்டு தபபாகும் மனைம் அவனுக்கு.

படைதகபாட்டி ஓர் ஆளதேபான் ஏறி வர முடியும் என்று வசபான்னைவுடைன் "ஆற்றில் தவகம் அதிகமில்டல; 
நீங்கவளல்லபாம் வமதவபாக நீந்தி அக்கடரக்கு வந்தவிடுங்கள. நபான் படைகில் தபபாய விடுகிதறைன்" என்று 
தேன்தனைபாடு வந்தேவர்களுக்கு உத்தேரவு தபபாட்டுவிட்டுப் படைகில் ஏறிக் வகபாண்டைபான் குடழக்கபாதேன். 
'கவிழ்ந்த விடுதமபா' என்று பயேப்படுகிறை அளவு பபாரம் இருந்தேதேனைபால் நத்டதே ஊர்வடதே விடை வமதவபாகப் 
படைகு வசலுத்தேப்பட்டைத. அதேன் கபாரணமபாக ஆற்றில் குதித்த நீந்தே ஆரம்பித்தேவர்கள படைகு நடு ஆற்டறைக் 
கடைப்பதேற்கு முன்தப அக்கடரடயே அடடைந்த விட்டைபார்கள.

"மகபாமண்டைதலசுவரடரயும், அவருடடையே சபாமர்த்தியே சபாலியேபானை அந்தேரங்க ஒற்றைடனையுதம கண்களில் 
விரடலவிட்டு ஆட்டி ஏமபாற்றியிருக்கிதறைன் நபான். தகவலம், இந்தே இடடையேபாற்றுமங்கலத்தில் தவடலப் 
பிடித்தக் வகபாண்டு நிற்கும் நபாடலந்த யேவனைக் 'கபாவல் நபாய'களபா என்டனைப் பிடித்தவிடைப் தபபாகின்றைனை? 
நீ சும்மபா பயேப்படைபாமல் படைடக ஓட்டிக் வகபாண்டு தபபா, அப்பபா!" என்று படைதகபாட்டிக்குத் டதேரியேமூட்டிக்
வகபாண்டிருந்தேபான் குடழக்கபாதேன். அவனுடடையே அந்தே இருமபாப்பபானை தபச்சின் ஒலி அடைங்குவதேற்கு முன் 
இருபுறைமும் வநருங்கி வந்தே ஆபத்தகள அவன் ஆணவத்டதே அடைக்கி முற்றுப்புளளி டவத்தேனை. சற்று 
முன் அவனைபால் 'நபாயகள' என்று வருணிக்கப்பட்டை இடடையேபாற்று மங்கலம் மபாளிடகடயேச் தசர்ந்தே யேவனைர்
கபாவல் வீரர்கள வலத பக்கத்திலும், இடைத பக்கத்திலுமபாக இரண்டு படைகுகளில் தவகமபாக வடளத்தக் 
வகபாண்டு அவனைத ஆயுதேங்கள நிடறைந்தே படைடக அணுகிக் வகபாண்டிருந்தேனைர். ஆபத்ததேவிகள தேடலவன் 
படைடக ஓட்டிக் வகபாண்டு கடரக்குப் தபபாயவிடை முடியேபாமல் பபாரம் தேடுத்தேத. அகப்பட்டுக் 
வகபாண்டைபாதலபா அடதேவிடைக் தகவலம் தவறு இல்டல. அவனுக்கு மட்டும் தகவலமில்டல. அவனைபால் 
தேளபதியின் வபயேருக்கும் தகவலம். அவன் திடகத்தேபான். களளிப்பழம் தபபால் சிவந்த வகபாடுடம 
குடியிருக்கும் அவன் கண்கள வகபாடூரமபாக உருண்டு புரண்டு விழித்தேனை. ஏற்வகனைதவ கடுடமயேபானை 
முகத்தில் வகபாடுடம வவறி கூத்தேபாடியேத. அடுத்தே கணம் முன்புறைம் பபார்த்தப் படைடகச் வசலுத்திக் 
வகபாண்டிருந்தே படைதகபாட்டியின் முதகுக்கு தமல் பிடைரிடயேத் தேன் இரும்புக் கரங்களபால் பிடித்தத் 
தேடலகுப்புறைத் தேண்ணீரில் தேளளினைபான். படைதகபாட்டியின் அலறைல் தேண்ணீர் ஓடசயில் சிறிதேபாக 
மங்கிவிட்டைத. படைகின் ஒரு மூடலடயேக் கபாலபால் ஓங்கி மிதித்த அத கவிழத் வதேபாடைங்கியேதம் 
தேண்ணீரில் பபாயந்த மூழ்கினைபான் குடழக்கபாதேன்.

தேண்ணீர்ப் பரப்பில் தவகமபாக நீந்தினைபால் வதேரிந்தவிடும் என்பதேற்கபாக மூச்சடைக்கிக் கடரடயேக் 
குறிடவத்த நீரின் ஆழத்திதலதயே முக்குளித்த நீந்தினைபான் அவன். கடைத்திக் வகபாண்டு வந்தே 
ஆயுதேங்கதளபாடு படைடகக் கவிழ்த்தேத பற்றி அவனுக்குக் கவடல இல்டல. யேவனைக் கபாவல் வீரர்களிடைம் 
அகப்பட்டுக் வகபாண்டு மபானைத்டதேயும், வபருடமடயேயும் கவிழ்த்த மூழ்கடித்தக் வகபாண்டு 
தகவலப்பட்டு நிற்க தநர்ந்த விடைக் கூடைபாததே என்பததேபான் இப்தபபாத அவனுடடையே ஒதர கவடல. 
எத்தேடனைதயேபா ஆபத்தகடளக் கபாத்த உதேவ தவண்டியேவன் அவன். இப்தபபாத அவனுடடையே ஆபத்தக்கு 
உதேவ ஆளின்றி ஆபத்தில் மூழ்கி தவகமபாக நீந்திக் வகபாண்டிருந்தேபான். கனைமபானை பருத்தே சரீரம் உடடையே 
அவனுக்குத் தேண்ணீரில் மூழ்கி மூச்சடைக்குவத கடினைமபாயிருந்தேத. இடடையிடடைதயே தேடலடயே வவளிதயே 
நீட்டி மூச்சுவிட்டுக் வகபாண்டு மறுபடியும் மூழ்கி நீந்தினைபான். ஒருவழியேபாக ஆயந்ததேபாயந்த தபபாயத் 
தேளளபாடிக் வகபாண்தடை கடரடயே அடடைந்த விட்டைபான். அங்தக முன்தப நீந்தி வந்திருந்தேவர்கள நபாணற் 
புதேரில் பதங்கிக் கபாத்திருந்தேபார்கள. குடழக்கபாதேனுக்கு நீந்தி வந்தே கடளப்புத் தீர ஓயவு வகபாளளக்கூடை 
தநரமில்டல. தேன் ஆட்கடளயும் கூட்டிக் வகபாண்டு ஆலமரக் கபாட்டில் புகுந்த ஓட்டைம் எடுத்தேபான்.

மறுநபாள உலடகப் தபபார்த்தே வமல்லிருட்டுப் தபபார்டவ விலகும் அருங்கபாடல தநரத்தில் மகர 
வநடுங்குடழக்கபாதேனும் அவன் ஆட்களும் தகபாட்டைபாற்றுப் படடைத்தேளத்தில் தேளபதிக்கு முன்னைபால் 
நின்றைபார்கள. குடழக்கபாதேன் கூறியேவற்டறைவயேல்லபாம் தகட்டு முடித்தே வல்லபாளததேவன் வபருமூச்தசபாடு 
தபசினைபான்: "குடழக்கபாதேதர! நீங்கள படைடக மட்டும் பறைளியேபாற்றில் தேடலகுப்புறைக் கவிழ்க்கவில்டல. 
நீங்கதள கவிழ்ந்த விட்டீர்கள. நம்முடடையே திட்டைத்டதேயும் கவிழ்த்த விட்டீர்கள. ஆனைபாலும் 
பரவபாயில்டல. இடதே நபான் மன்னித்ததேபானைபாக தவண்டும்."

"மகபாதசனைபாபதிக்கு என் நிடல புரிந்திருக்குவமன்று நிடனைக்கிதறைன். அந்தே ஆபத்தேபானை சூழ்நிடலயில் 
படைடகக் கவிழ்த்த விட்டு நபான் தேப்புவடதேத் தேவிர தவறு வழியில்டல."

"படைதகபாட்டி என்னை ஆனைபான்?"
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"அவன் அதநகமபாக நீந்தித் தேப்பியிருப்பபான். அவன் அகப்பட்டுக் வகபாண்டைபாலும், தேப்பினைபாலும் அவன் 
மூலம் நம்முடடையே எந்தே இரகசியேமும் வவளிவரபாத. அவன் எனைக்கு மிகவும் தவண்டியேவன். 'உன் 
வபாயிலிருந்த இரகசியேம் வவளிதயேறினைபால் கழுத்திலிருந்த தேடலடயே வவளிதயேற்றி விடுதவன்' என்று 
முன்தப பயேமுறுத்தி டவத்திருக்கிதறைன்."

"எப்படியேபானைபால் என்னை? ஆயுதேங்கடள அங்கிருந்த வவளிதயேற்றியேபாயிற்று. இனிதமல் கவடல இல்டல. 
நீங்கள வழக்கம் தபபால் அரண்மடனையில் தபபாய இருங்கள. மகபாரபாணியேபாடரப் பபாதகபாத்த 
வரதவண்டும். மகபாமண்டைதலசுவரருடடையே வசயேல்களிலும் உங்கள கண்கபாணிப்பு மடறைமுகமபாக 
இருக்கட்டும்" என்று வசபால்லி, மகரவநடுங்குடழக்கபாதேடனை அரண்மடனைக்தக மீண்டும் அனுப்பி 
டவத்தேபான் தேளபதி.
---------
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2.31. ஏனைபாதி தமபாதிரம்

மகபாமண்டைதலசுவரர் தமல் நம்பிக்டகயில்டலவயேன்று வதேன்பபாண்டி நபாட்டுக் கூற்றைத் தேடலவர்களின் 
சபார்பில் தேபாம் வகபாண்டு வந்தே ஒப்புரவு வமபாழி மபாறைபா ஓடலடயே மகபாரபாணியேபார் ஒப்புக் வகபாளளவில்டல 
என்றைததம வபபான்மடனைக் கூற்றைத்தக் கழற்கபால் மபாறைனைபாருக்கு ஆத்திரம் ஆத்திரமபாக வந்தேத. அதேனைபால் 
தேபான் அவர், 'இனிதமல் மகபாரபாணியேபாருக்கும் நபாட்டுக்கும் எங்கள ஒத்தடழப்புக் கிடடைக்கபாத' என்று 
தகபாபமபாகக் கூறிவிட்டு அங்கிருந்த வவளிதயேறினைபார்.

ஆனைபால் அந்தேச் சமயேத்தில் யேபாரும் எதிர்பபாரபாதேவிதேமபாக மகபாமண்டைதலசுவரதர திடீவரன்று அங்தக வந்த 
விட்டைதேபால் அப்படிதயே அயேர்ந்த தபபாய நின்று விட்டைபார் கழற்கபால் மபாறைனைபார். மகுடிதயேபாடசயில் 
மயேங்கிக் கடிக்கும் நிடனைடவ மறைந்த படைத்டதே ஆட்டிக் வகபாண்டிருக்கும் நபாகப் பபாம்டபப் தபபால் எந்தே 
மகபாமண்டைதலசுவரடர அடிதயேபாடு கீதழ குழிபறித்தத் தேளளிவிடை நிடனைத்தேபாதரபா, அவடரதயே எதிதர 
பபார்த்த விட்டைதம் ஒன்றும் ததேபான்றைபாமல் அடைங்கி நின்றைபார் அவர்.

எதிதர நிற்பவர்கடள அப்படி ஆக்கிவிடுவதேற்கு மகபாமண்டைதலசுவரர் என்றை மனிதேரின் வநஞ்சிலும், 
நிடனைவுகளிலும், கண்களிலும், பபார்டவயிலும், அவ்வளதவன், ஒவ்வவபாரு அடசவிலும் தேன்டனைப் பிறைர் 
அடசக்க முடியேபாதேதேபானை பிறைடர அடசக்க முடிந்தே ஒரு வலிடம இருந்தேத. படகவர்கடள 
அடைக்கிவிடைவும், நண்பர்கடள ஆக்கிக் வகபாளளவும் முடிந்தே இந்தேப் வபரும் தபரபாற்றைடலத் தேவம் வசயத
அடடைந்தே சித்திடயேப் தபபால் டவத்திருந்தேபார் அவர்.

"ஒன்னைபார் வதேறைலும் உவந்தேபாடர ஆக்கலும்
எண்ணின் தேவத்தேபால் வரும்."

என்று தறைவியின் ஆற்றைலபாகச் வசபால்லப்பட்டை அடதேத் தறைவியேபாக வபாழபாமதல இடடையேபாற்று மங்கலம் 
நம்பி வபற்றிருந்தேபார்.

"வபபான்மடனைக் கூற்றைத்தத் வதேன்னைவன் தேமிழதவள பபாண்டியே மூதவந்தே தவளபாரபாகியே கழற்கபால் 
மபாறைனைபார் அவர்கள இன்று அரண்மடனைக்கு வரப்தபபாகிறைபாவரன்று எனைக்குத் வதேரியேதவ வதேரியேபாததே" 
என்று அவருடடையே எல்லபாப் பட்டைப் வபயேர்கடளயும் தசர்த்த நீட்டிச் வசபால்லி அவரிடைதம தகட்டைபார் 
மகபாமண்டைதலசுவரர். அந்தேக் தகளவியில் இயேல்பபானை தபச்சின் வதேபானி வகபாஞ்சமபாகவும், குத்தேல் 
அதிகமபாகவும் இருப்பத தபபால் பட்டைத. கழற்கபால் மபாறைனைபார் அடதேக் தகட்டு மிரண்டு தபபாய நின்றைபார். 
அந்தே மிரட்சி மகபாரபாணியேபாருக்கு தவடிக்டகயேபாக இருந்தேத. எதிதர கம்பீரமபாக நின்று சிரித்தக் 
வகபாண்டிருக்கும் மகபாமண்டைதலசுவரரிடைம் என்னை தபசுவவதேன்று வதேரியேபாமல் தேவறைபானை கபாரியேத்டதே 
மடறைவபாகச் வசயத வகபாண்டிருக்கும் தபபாத வயேதேபானைவர்களபால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டை சிறு குழந்டதே 
மருண்டு விழிப்படதேப் தபபால் விழித்தக் வகபாண்டு நின்றைபார் கழற்கபால் மபாறைனைபார்.

"ஓ! இவதேன்னை டகயில்?... என் தமல் நம்பிக்டகதயேயில்டல என்று மகபாரபாணியிடைம் வகபாடுப்பதேற்கபாகக் 
கூடி எழுதிக் வகபாண்டு வந்தே ஒப்புதேல் வமபாழி மபாறைபா ஓடலயேபா?" என்று தகட்டுக் வகபாண்தடை 
உரிடமதயேபாடு மிகவும் சுவபாதீனைமபாக வபானைவன்மபாததேவியின் டகயிலிருந்த அந்தே ஓடலடயே வபாங்கினைபார் 
மகபாமண்டைதலசுவரர். 'அடதே அவர் வபாங்கிப் படிக்க தநர்ந்தேபால் அவருடடையே மனைம் புண்படும்' 
என்பதேனைபால் அவரிடைம் வகபாடுக்கக் கூடைபாவதேன்று நிடனைத்திருந்தே மகபாரபாணி மகபாமண்டைதலசுவரர் தகட்டை 
தபபாத மறுக்க முடியேபாமல் வகபாடுத்தவிட்டைபார்.

தேன்தமல் நம்பிக்டகயில்டல என்று கூற்றைத்தேடலவர்கள கூடி நிடறைதவற்றியிருந்தே அந்தே ஒப்புரவு வமபாழி 
மபாறைபா ஓடலடயேப் படித்த முடிந்தேதம் புன்னைடக வசயத வகபாண்தடை தேடலநிமிர்ந்தேபார் 
மகபாமண்டைதலசுவரர். ஒதர விதேமபானை வபார்த்டதேக்குப் பல வபபாருளகள கிடடைக்கும் சிதலடடைப் 
பபாட்டடைப் தபபால் அவருடடையே அந்தே ஒரு புன்னைடகக்குப் பல வபபாருளகள உண்டு. புன்னைடக தேவழும் 
முகத்தடைதனைதயே தபசினைபார் அவர்.

"ஐயேபா, கழற்கபால் மபாறைனைபாதர! இப்படி, இங்தக என் முகத்டதேக் வகபாஞ்சம் நிமிர்ந்த பபார்த்த நபான் 
வசபால்வடதேக் தகளுங்கள. இததேபா இந்தே இடைத்தக்குள நபான் நுடழயுமுன் என் கபால்களில் அணிந்திருந்தே 
பபாதேக் குறைடுகடள (மரச் வசருப்புகள) எப்படிக் கழற்றி எறிந்தவிட்டுச் சுலபமபாக கபாடல வீசிக் வகபாண்டு 
நடைந்த வந்திருக்கிதறைதனைபா, அவ்வளவு இதலசபாகப் பதேவிடயேயும் என்னைபால் கழற்றி எறிந்த விடை 
முடியும்."
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"எறிந்த விடை முடியுமபானைபால் நீங்கள இதேற்குள கழற்றி எறிந்திருக்க தவண்டுதம? ஏன் அப்படிச் 
வசயயேவில்டல?" தணிடவ வரவடழத்தக் வகபாண்டு எதிர்த்தக் தகட்டு விட்டைபார் கழற்கபால் மபாறைனைபார்.

"நல்ல தகளவி தகட்டீர்கள, கழற்கபால் மபாறைனைபாதர! உங்கடளப் தபபால், 'தேமிழதவள பபாண்டியே மூதவந்தே 
தவளபார்' பட்டைம் வபற்றை ஒருவரபால் தேபான் இந்தேக் தகளவி என்னிடைம் தகட்க முடியும்! அதேற்கபாகப் 
பபாரபாட்டுகிதறைன். தேங்களுடடையே கபால்களின் அளவுக்குப் வபபாருந்ததமபா வபபாருந்தேபாததேபா! 
மற்றைவர்களுடடையே பபாதேக் குறைடுகடளத் திருடிக் வகபாண்டு தபபாக ஆடசப்படுகிறைவர்கள நிடறையே 
இருக்கிறைபார்கள. அததே மபாதிரி, மற்றைவர்களுடடையே பதேவிகடளத் தேங்கள தேகுதிக்குப் 
வபபாருந்தேபாவிட்டைபாலும் அடடையேத் தடித்தக் வகபாண்டிருக்கிறைபார்கள பலர். ஆனைபால் நபான் என்னை வசயவத? 
என்னுடடையே கபாலுக்கு அளவபானை பபாதேக் குறைடுகடள நபான் தேபாதனை அணிந்த வகபாளள முடியும்! நீங்கள 
ஆடசப்படுகிறீர்கள என்பதேற்கபாக என் பபாதேக்குறைடுகடள உங்களிடைம் நபான் எப்படிக் வகபாடுக்கலபாம்?"

மகபாமண்டைதலசுவரர், கழற்கபால் மபாறைனைபாடரச் வசருப்புத் திருடுகிறைவதனைபாடு ஒப்பிட்டு மடறைமுகமபாகக் 
குத்திக் கபாட்டிப் தபசியே தபபாத வபானைவன் மபாததேவிக்குச் சிரிப்பு வந்தவிட்டைத. வபாயவிட்டுச் சிரித்தப் 
பழக்கமில்லபாதே அவர் அப்தபபாத அடைக்க முடியேபாமல் சிரித்த விட்டைபார்.

"தேபானைபாகக் கனியேபாவிட்டைபால் தேடி வகபாண்டு அடித்தக் கனியே டவப்தபபாம். எங்களுடடையே ஒப்புரவு வமபாழி 
மபாறைபா ஓடல ஏற்றுக் வகபாளளப்படைவில்டல. இனி நபாங்கள சும்மபா இருக்க மபாட்தடைபாம்." கழற்கபால் 
மபாறைனைபார் ஆத்திரத்ததேபாடு இடரந்தேபார்.

"உங்களபால் முடிந்தேடதேச் வசயயுங்கள. சரியேபானை எதிரிகள பக்கத்தில் இல்லபாதே கபாரணத்தேபால் சிறித 
கபாலமபாக என் சிந்தேடனைக் கூர்டம மழுங்கிப் தபபாயிருக்கிறைத. நீங்கவளல்லபாம் கிளம்பினைபால் அடதேக் 
கூர்டமயேபாக்கிக் வகபாளள எனைக்கு வசதியேபாக இருக்கும்."

"அறிவின் திமிர் உங்கடள இப்படி என்டனை அலட்சியேமபாக எண்ணிக் வகபாண்டு தபசச் வசயகிறைத!"

"ஆடசயின் திமிர் உங்கடள இப்படி ஒப்புரவு வமபாழி மபாறைபா ஓடலதயேபாடு ஓடி வரச் வசயகிறைத!" 
கன்னைத்தில் அடறைவத தபபால் உடைதனை பதில் கூறினைபார் மகபாமண்டைதலசுவரர்.

"உங்கள ஆட்சியின் தமல் எனைக்குளள வவறுப்டபக் கபாட்டுவதேற்கபாக மகபாமன்னைர் பரபாந்தேக பபாண்டியேர் 
கபாலத்தில் எனைக்கு அளிக்கப்பட்டை 'வதேன்னைவன் தேமிழதவள பபாண்டியே மூதவந்தே தவளபான்' என்றை 
பட்டைத்டதேயும் அதேற்கு அறிகுறியேபாக என் விரலில் அணிவிக்கப்பட்டை ஏனைபாதி தமபாதிரத்டதேயும் 
இப்தபபாததே கழற்றி எறியேப் தபபாகிதறைன் நபான்." வகபாதிப்தபபாடு கத்தினைபார் கழற்கபால் மபாறைனைபார்.

"தேபாரபாளமபாகக் கழற்றி எறியுங்கள. அடவகடள நீங்கள கழற்றி எறிந்த விட்டைபால், உங்கடளச் சபார்ந்திருந்தே 
கபாரணத்தேபால் அந்தேப் பட்டைத்தக்கும் தமபாதிரத்தக்கும் ஏற்பட்டிருந்தே களங்கமபாவத நீங்கும். ஒரு 
கபாலத்தில் வதேன்பபாண்டி நபாட்டிதலதயே சிறைந்தே வீரர்களுக்கு அளிக்கப்பட்டை ஏனைபாதி தமபாதிரம் என்றை 
மரியேபாடதேப் பரிசு இப்தபபாத உங்கடளப் தபபால் ஒரு பதேவி ஆடச பிடித்தே கிழட்டு மனிதேரின் டகவிரலில்
கிடைப்படதே யேபாருதம விரும்பமபாட்டைபார்கள" என்று மகபாமண்டைதலசுவரர் வசபால்லி முடிப்பதேற்குள 
அவருடடையே கபாலடியில் 'ணங்'வகன்று வசபால்லி அந்தே அந்தே தமபாதிரம் கழற்றி வீசி எறியேப்பட்டு வந்த 
விழுந்தேத. கழற்றி வீசி எறிந்தேவர் கழற்கபால் மபாறைனைபார்.

மகபாமண்டைதலசுவரர் கீதழ குனிந்த அந்தே தமபாதிரத்டதேக் டகயில் எடுத்தக் வகபாண்டு நிமிர்ந்தே தபபாத 
கழற்கபால் மபாறைனைபார் தகபாபத்ததேபாடு தவகமபாக அந்தே இடைத்திலிருந்த வவளிதயேறிப் தபபாயக் 
வகபாண்டிருந்தேபார்.

"பபாவம்! முதிர்ந்தே வயேதில் முதிரபாதே மனைத்ததேபாடு பதேவி ஆடசக்கு ஆளபாகி என்வனைன்னைதவபா தபசுகிறைபார்" 
எனை மகபாமண்டைதலசுவரடர தநபாக்கிக் கூறினைபார் மகபாரபாணி.

"ஆமபாம்! வீடு தபபா தபபா என்கிறைத. கபாடு வபா வபா என்கிறைத. இந்தே வயேதில் இப்படிக் தகட்பபார் தபச்டசக் 
தகட்டுக் வகபாண்டு வகட்டைடலயே தவண்டைபாம் இவர்! மகபாரபாணி! இந்தே ஓடலயும் இந்தே தமபாதிரமும் 
என்னிடைதம இருக்கட்டும். நபான் உங்கடள அப்புறைம் வந்த பபார்க்கிதறைன்" என்று கூறிவிட்டு அவர் 
அங்கிருந்த புறைப்பட்டை தபபாத, "நீங்கள இந்தேச் சிறுபபான்டமயேபாளர்களின் வசயேடல மனைத்தில் டவத்தக் 
வகபாண்டு புண்படைக்கூடைபாத" என்று உபசபாரமபாகச் வசபான்னைபார் மகபாரபாணி.

"அந்தேக் கவடல தேங்களுக்கு தவண்டைபாம், மகபாரபாணி!" என்று சுருக்கமபாகப் பதில் வசபால்லிவிட்டு நடைந்தேபார்
மகபாமண்டைதலசுவரர். அவர் தபபாகும் தபபாத வவளி வபாசலில் ஒரு புறைமபாக நின்று வகபாண்டிருந்தே புவனை 
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தமபாகினிடயே அருகில் கூப்பிட்டு, "வதேபாடைர்ந்த இத மபாதிரிதயே இங்கு யேபார் வருகிறைபார்கள, தபபாகிறைபார்கள 
என்படதே நீதேபான் அவ்வப்தபபாத எனைக்கு வந்த வசபால்ல தவண்டும்! கவனைமபாக நடைந்த வகபாள" என்று 
வசபால்லிவிட்டுப் தபபானைபார். பயேபக்திதயேபாடு அப்படிதயே வசயவதேபாக ஒப்புக் வகபாண்டைபாள அவள.

நபாளுக்கு நபாள மகபாமண்டைதலசுவரரின் எண்ணங்கள ஒவ்வவபான்றைபாக நிடறைதவறி வந்தே சமயேம் அத. 
வகபாற்டகயிலும், கரவந்தேபுரத்தப் பகுதிகளிலும் கலவரமும், குழப்பமும் ஓயந்த அடமதி நிலவியேத. 
முத்தக்குளிப்பு ஒழுங்கபாக நடடைவபற்றைத. அவர் வசயதே இரகசியே ஏற்பபாட்டின்படி குழல்வபாயவமபாழியும் 
தசந்தேனும் கடைல் கடைந்த தபபாய இளவரசன் இரபாசசிம்மடனையும் அரசுரிடமப் வபபாருளகடளயும் மீட்டுக் 
வகபாண்டு வந்த விடுவபார்கள. அவர் வமயக்கபாவற் படடையிலிருந்த ததேர்ந்வதேடுத்த அனுப்பியே ஐம்பத 
ஒற்றைர்களும் வடைக்தக வகபாடும்பபாளூர்ப் பகுதியில் வசன்று பயேனுளள தவடலகடள மடறைந்திருந்த 
வசயத வகபாண்டிருந்தேபார்கள. வடைதிடசப் படடைவயேடுப்புப் பயேமுறுத்தேல் தேற்கபாலிகமபாக நின்று 
தபபாயிருந்தேத. அந்தே நிடலயில்தேபான் கழற்கபால் மபாறைனைபாரின் ஒப்புறைவு வமபாழி மபாறைபா ஓடல வந்த 
அவடரச் சிறித அதிர்ச்சிக்குளளபாக்கியேத. அதேற்கு மறுநபாள, வகபாடும்பபாளூரில் உளவறியே முயேன்றை தபபாத 
அன்று ஒருநபாள அழகபாகப் வபபாய வசபால்லி அவடர மகிழ்வித்தே வீரன் அகப்பட்டுக் வகபாண்டு கழுதவறி 
இறைந்தே வசயதி அவருக்கு வந்தேத. சீவல்லப மபாறைடனை விட்டுக் தகபாட்டைபாற்றிலிருந்தே அந்தே வீரனின் 
மடனைவிடயேயும், மகடனையும் வரவடழத்த ஆறுதேல் கூறினைபார் அவர். கழற்கபால் மபாறைனைபார் திருப்பிக் 
வகபாடுத்தே ஏனைபாதி தமபாதிரத்டதே இறைந்தே வீரனுக்கு வசலுத்தம் மரியேபாடதேப் பரிசபாக அவன் மகனுக்கு 
அளித்தேபார் மகபாமண்டைதலசுவரர். அன்று மபாடல இடடையேபாற்று மங்கலம் நிலவடறையிலிருந்த இரதவபாடு 
இரவபாக யேபாதரபா ஆயுதேங்கடளக் கடைத்திக் வகபாண்டு தபபாயவிட்டைபார்கள என்று அம்பலவன் தவளபான் 
வந்த புதிதேபாக ஒரு வசயதிடயேச் வசபான்னை தபபாத அவர் பலவபாறு சந்ததேகப்பட்டைபார்.
------
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2.32. படழயே நிடனைவுகள

"சக்கதசனைபாபதி! மனைத்டதேயும் கண்கடளயும் திறைந்த டவத்தக் வகபாண்டு எழிலுணர்ச்சிதயேபாடு 
பபார்க்கிறைவனுக்கு உலகம் எவ்வளவு அழகபாயிருக்கிறைத பபார்த்தீர்களபா?"

டகயில் வலம்புரிச் சங்கும், உடைலில் கடைற் கபாயச்சலுமபாகக் கப்பல் தமல் தேளத்தில் நின்று வகபாண்டிருந்தே 
இரபாசசிம்மன் தேன் பக்கத்தில் நின்று வகபாண்டிருந்தே சக்கதசனைபாபதிடயே தநபாக்கி இப்படிக் தகட்டைபான்.

"பபார்த்ததேன் இளவரதச! நன்றைபாகப் பபார்த்ததேன். இந்தே அழகின் தூண்டுதேலபால் நீங்கள சற்று முன் 
கவிடதேதயே பபாடி விட்டீர்கதள? உங்கள கவிடதேயின் இனியே ஒலியிலிருந்த என் வசவிகள இன்னும் 
விடுபடைவில்டல. அடதேக் தகட்டை வியேப்பிதலதயே இன்னும் ஆழ்ந்த தபபாய நின்று வகபாண்டிருக்கிதறைன் 
நபான்."

"என்னைதவபா மனைத்தில் ததேபான்றியேத; நபாவில் வபார்த்டதேகள கூடித் திரண்டு வந்த எங்கடள முடறைப்படுத்தி
வவளியிடு என்று தடித்தேனை. பபாடிதனைன்."

"இப்படி ஏதேபாவத தேத்தவம் தபசிக் குமபார பபாண்டியேர் என்டனை இவ்வளவு எளிதேபாக ஏமபாற்றிவிடை 
முடியேபாத. உங்கடள கவிஞரபாக மபாற்றியே அழகின் வனைப்பு நீங்கள கப்பலில் நின்று பபார்க்கும் இந்தேக் 
கடைலிலும் வபானைத்திலும் மட்டும் இல்டல."

"தவறு எங்கு இருக்கிறைதேபாம்?"

"எனைக்குத் வதேரியும். தநற்று உறைக்கத்தில் எத்தேடனை முடறை அந்தேப் வபயேடரப் பிதேற்றினீர்கள! உங்கடளக் 
கவியேபாக மபாற்றிப் பபாடைடவக்கும் அழகு வசம்பவழத் தீவில் இருக்கிறைத. அந்தே அழகுக்குப் வபயேர் 
மதிவதேனி."

சக்கதசனைபாபதி தமற்கண்டைவபாறு உண்டமடயேக் கூறியேதம், 'இந்தே வயேதேபானை மனிதேர் நம் மனைத்தில் 
உளளடதேச் வசபால்லி விட்டைபாதர!' என்று வவட்கமடடைந்தேபான் இரபாசசிம்மன்.

"ஏன் வவட்கப்படுகிறீர்கள இளவரதச! நபான் உளளடதேத்தேபாதனை கூறிதனைன்? சில மடலகள, சில 
நதிகளுக்குத் வதேபாடைர்ந்த தேண்ணீடர அளித்தப் பல நிலங்கடளக் கபாப்பத தபபால் இயேற்டக சில தபருக்கு 
அளவிடை முடியேபாதே அழடகக் வகபாடுத்தப் பல கவிகடள உண்டைபாக்கி விடுகிறைத. வபண்களின் வனைப்பும், 
மடலமகளின் வளமும், மலர்களின் மணமும், கடைலின் பரப்பும் இல்லபாமலிருந்தேபால் இந்தே உலகத்தில் 
கவிடதேதயே உண்டைபாகியிருக்கபாத. வசம்பவழத் தீவில் சந்தித்தே அந்தேப் வபண்ணின் அழகு உங்கடளக் 
கவியேபாக்கியிருக்கிறைத."

"உங்கள புகழ்ச்சிடயே நபான் ஒப்புக் வகபாளள மபாட்தடைன். நீங்கள வசபால்வத தபபால நபான் கவியில்டல."

"நீங்கள இல்டலவயேன்று வசபான்னைபால் எனைக்வகன்னை? என்னுடடையே கருத்தின்படி அழடக உணரும் 
வநஞ்சின் மலர்ச்சி இருந்தேபாதல அவன் முக்கபால் கவியேபாகிவிடுகிறைபான். நீங்கதளபா அந்தே மலர்ச்சிடயே 
வபார்த்டதேகளபாக்கி வவளிப்படுத்தி விட்டீர்கள" என்று சக்கதசனைபாபதி தேம்முடடையே அபிப்பிரபாயேத்டதே 
வற்புறுத்தினைபார்.

அவருக்குப் பதில் வசபால்லபாமல் டகயில் டவத்திருந்தே வலம்புரிச் சங்டக தமலும் கீழுமபாகத் திருப்பிப் 
புரட்டி வலத டக விரல்கடள வமல்ல வருடிக் வகபாண்டிருந்தேபான் இரபாசசிம்மன். ஒன்றிரண்டு முடறை 
விடளயேபாட்டுப் பிளடள ஆர்வத்ததேபாடு வசயவத தபபால் அந்தேச் சங்டக ஊதி ஒலி முழக்கினைபான்.

"தபபாதம், நன்றைபாக இருட்டி விட்டைத. இவ்வளவு தநரம் கபாயச்சல் உடைம்தபபாடு கடைற்கபாற்றுப் படும்படி 
இங்கு நின்றைபாகிவிட்டைத. உங்கள பிடிவபாதேம் வபபாறுக்க முடியேபாமல் தேபான் இங்கு அடழத்தக் வகபாண்டு 
வந்ததேன். இனிதமலும் இப்படி நிற்பத ஆகபாத. வபாருங்கள, கீதழ தபபாய விடைலபாம்" என்று இங்கிதேமபாகச் 
வசபால்லி, அவடனைக் கீழ்த்தேளத்தக்கு அடழத்தக் வகபாண்டு தபபாயவிட்டைபார் அவர்.

சிறு சிறு தீபங்கள எரிந்த வகபாண்டிருந்தேபாலும் கப்பலில் கீழ்த்தேளத்தில் இருதள மிகுதியேபாக இருந்தேத. 
சக்கதசனைபாபதியின் வற்புறுத்தேலுக்கபாகச் சிறித 'உணவு உட்வகபாண்தடைபாம்' என்று தபர் வசயதவிட்டுப் 
படுத்தக் வகபாண்டைபான் இரபாசசிம்மன்.
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பசித்தேவன் பழங்கணக்குப் பபார்ப்பத தபபால் முன் நிடனைவுகள அவடனை வமபாயத்தக் வகபாண்டைனை. 
இருந்தேபாற் தபபாலிருந்த, 'நபான் யேபார்? எங்தக பிறைந்ததேன்? எதேற்கபாகப் பிறைந்ததேன்? ஏன் இப்படி 
நிடலயில்லபாமல் அடலந்த திரிந்த வகபாண்டிருக்கிதறைன்? இப்தபபாத எங்தக தபபாயக் 
வகபாண்டிருக்கிதறைன்? ஏன் தபபாயக் வகபாண்டிருக்கிதறைன்?' என்பத தபபால் தேன் நிடல மறைந்தே, தேன் 
நிடனைப்பற்றை வினைபாக்கள அவன் மனைத்தில் எழுந்தேனை. தசபார்ந்தே மனைநிடலயும் தேன் தமல் தேனைக்தக 
வவறுப்பும் உண்டைபாகிறை சில சமயேங்களில் சில மனிதேர்களுக்கு இத்தேடகயே தகளவிகள நிடனைவுக் 
குமிழிகளபாய மனைத்தில் முகிழ்த்த மனைத்திதலதயே அழியும். வளர்ச்சியும், தேளர்ச்சியும், இன்பமும், 
தன்பமும் நிடறைந்தே தேன் வபாழ்க்டகயின் நபாட்கடள விலகி நின்று எண்ணிப் பபார்க்கும் தபபாத தசபாகத்தின் 
தவதேடனை கலந்தே ஒருவடக மகிழ்ச்சி அவனுக்கு ஏற்பட்டைத. அந்தே இருளில் கபாயச்சதலபாடு படுக்டகயில் 
கிடைந்தேவபாதறை மனைத்தின் நிடனைவுகடளப் பின்தனைபாக்கிச் வசலுத்தினைபான் அவன். வவற்றிப் 
வபருமிதேத்ததேபாடு வபாழ்ந்தே படழயே நபாட்கடள இப்தபபாடதேயே ததேபால்வி நிடலயில் எண்ணிப் பபார்க்கும் 
தபபாத தவதேடனையேபாக இருந்தேத.

தூரில் வதேபாடைங்கிச் சபாப்பிட்டுக் வகபாண்டு தபபாகிறை கரும்பு முடிவில் உப்புக்கரிக்கிறை மபாதிரிச் 
வசல்வத்ததேபாடும், வசல்வபாக்தகபாடும் அரச குடும்பத்த வபாழ்க்டக வபாழ்ந்த விட்டு இன்டறையே நிடலயில் 
அந்தேப் படழயே சிறைப்டப நிடனைக்கிறை தபபாத வவறுப்பளிக்கிறைத. பழகப்பழக, அநுபவிக்க அநுபவிக்க 
வவறுப்டபக் வகபாடுக்கிறைத என்றை கபாரணத்தேபாதலபா என்னைதவபா தேமிழ் வமபாழியில் வசல்வத்தக்கு 
'வவறுக்டக' என்று ஒரு வபயேர் ஏற்பட்டு விட்டைத. அநுபவிக்கிறைவன் ஞபானைமுளளவனைபாக இருந்தேபால் 
வசல்வத்தின் சுகங்கடள வவறுத்தவிட்டு அடதேவிடைப் வபரியேடதேத் ததேடிக் வகபாண்டு ஓடும் நிடல ஒரு 
நபாள வந்ததேபான் தீரும்.

இரபாசசிம்மன் நிடனைத்தப் பபார்த்தேபான். தபரரசரபாகியே சடடையேவர்ம பரபாந்தேக பபாண்டியேருக்கும், 
தபரரசியேபாகியே வபானைவன்மபாததேவிக்கும் புதேல்வனைபாகப் பிறைந்த மதடர மபாநகரத்த அரண்மடனையில் 
தேவழ்ந்தே நபாட்கடள நிடனைத்தேபான். தேந்டதேயின் ததேபாள வலிடமயும், வபாள வலிடமயும், ஆள வலிடமயும் 
அன்டறையேப் பபாண்டியே நபாட்டடைப் வபரும் பரப்புளளதேபாகச் வசயதிருந்தேனை. அப்தபபாத மதடர 
தகபாநகரமபாக இருந்தேத. அவன் சிறுவனைபாக இருந்தே தபபாத, அரசகுல வீர வழக்கத்தின்படி, சங்கு, சக்கரம், 
வில், வபாள, தேண்டு என்னும் ஐந்த ஆயுதேங்கடளயும் தபபால் சிறிதேபாகப் வபபான்னிற் வசயத நபாணில் 
வதேபாடுத்த அவனுடடையே கழுத்தில் தேம் டகயேபாதலதயே கட்டினைபார் அவனுடடையே தேந்டதே. வீரத்தக்குச் 
சின்னைமபாகச் சிறுவர்களுக்கு அரச குலத்தில் கட்டைப்படும் 'ஐம்படடைத்தேபாலி' அத. ஒரு நபாள தேந்டதே 
பரபாந்தேகரும், தேபாய வபானைவன்மபாததேவியும் அருகில் இருக்கும் தபபாத அவன் எதேற்கபாகதவபா முரண்டு 
பிடித்தக் வகபாண்தடை கழுத்தில் கிடைந்தே ஐம்படடைத் தேபாலிடயே அறுத்தச் சிதேறை விட்டைபான். அப்தபபாத 
பரபாந்தேகர் தேம் மடனைவிடயே தநபாக்கி, "மபாததேவி, இந்தேப் பயேல் எதிர்கபாலத்தில் நபாட்டடையும் ஆட்சிடயேயும் 
கூடை இப்படித்தேபான் அறுத்தச் சிதேறைவிட்டுத் திரிந்த வகபாண்டிருக்கப் தபபாகிறைபான். எனைக்வகன்னைதவபா 
இவன் என்டனைப் தபபால் இவ்வளவு சீரபாக ஆளமபாட்டைபான் என்று தேபான் ததேபான்றுகிறைத!" என்றைபார். 
மபாததேவிக்கு அடதேக் தகட்டைதம் தேபாங்கமுடியேபாமல் தகபாபம் வந்தவிட்டைத.

"நீங்களபாகதவ தவண்டுவமன்று இவடனைக் குடறைவபாக மதிப்பிடுகிறீர்கள. உங்கடள விடைப் வபரியே 
வீரனைபாக எட்டுத் திடசயும் வவன்று ஆளப்தபபாகிறைபான் இவன்" என்று கணவனுக்கு மறுவமபாழி 
கிடடைத்தேத வபானைவன்மபாததேவியிடைமிருந்த.

இன்வனைபாரு சம்பவம். இரபாசசிம்மனுக்கு ஆறைபாண்டுகள நிடறைந்த முடிந்த ஏழபாவத ஆண்டின் 
'நபாண்மங்கலம்' (பிறைந்தே நபாள) வந்தேத. பிறைந்தே நபாடளக் வகபாண்டைபாடும் நபாண்மங்கல விழபாவன்று 
கபாடலயில் அவடனைப் புனிதே நீரபாட்டிப் புத்தேபாடடை அணிவித்தப் வபபான்முடி சூட்டி வழிவழி வந்தே 
வபபாற்சிம்மபாசனைத்தில் உட்கபார்த்தி, ஒரு டகயிதல திருக்குறைள ஏட்டுச் சுவடிடயேயும், மற்வறைபாரு டகயிதல 
வீரவபாடளயும் வகபாடுத்தேபார்கள. சிம்மபாசனைத்தின் இருபுறைமும் பரபாந்தேக பபாண்டியேரும் 
வபானைவன்மபாததேவியும் நின்று நபாண்மங்கலத் திருக்தகபாலத்தில் தேங்கள வசல்வடனை அழகு பபார்த்தப் 
பூரித்தக் வகபாண்டிருந்தேனைர். அப்தபபாத இரபாசசிம்மன் டக தேவறி வபாடளக் கீதழ தபபாட்டுவிட்டைபான். 
இடசவு பிசகபாமல் கீதழ விழுந்தே அந்தே வபாளின் நுனியின் ஒரு சிறு பகுதி உடடைந்த விட்டைத.

"அபசகுனைம் தபபால் நல்ல நபாளும் அதவுமபாக இப்படிச் சிம்மபாசனைத்தில் உட்கபார்ந்தேதம் வபாடளக் கீதழ 
தபபாட்டு உடடைத்த விட்டைபாதனை" என்று கவடலதயேபாடு கூறினைபார் பரபாந்தேக பபாண்டியேர். "தபபாதம்! 
உங்களுக்கு எத நடைந்தேபாலும் அபசகுனைமபாகத்தேபான் படுகிறைத. சிறு குழந்டதே டக தேவறிப் தபபாட்டு 
விட்டைபான்" என்று மகபாரபாணி கூறியே சமபாதேபானைத்தினைபால் தேபான் பரபாந்தேகர் திருப்தியேடடைந்தேபார்.

தேந்டதே பரபாந்தேக பபாண்டியேரின் வீரக்கடள வபபாருந்தியே அந்தே முகத்டதேக் கப்பல் தேளத்தின் இருட்டில் 
படுத்தக் வகபாண்டு நிடனைத்தப் பபார்க்க முயேன்றைபான் இரபாசசிம்மன். தேந்டதே உயிதரபாடிருந்தே கபாலத்தில் 
அலங்கபாரத்ததேபாடு கூடியே தேன் அன்டனையின் 'வபாழுங்தகபால'த்டதே நிடனைத்தப் பபார்த்தேபான். அன்று 
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தேங்களுக்குச் வசபாந்தேமபாக இருந்தே மதடரப் வபருநகரத்டதேப் பகுதி பகுதியேபாக நிடனைத்தப் பபார்த்தேபான். 
மதடர நகரத்த அரண்மடனைடயேயும், இளடமயில் தேபான் அங்தக கழித்தே நபாட்கடளயும் நிடனைத்தேபான். 
கடடைசியேபாக தேந்டதேயின் மரணத்தக்குப் பின் நடைந்தே நிகழ்ச்சிகள அவன் நிடனைடவப் பற்றிக் வகபாண்டு 
வரிடசயேபாகத் வதேபாடைர்ந்த உளளத்தில் ஓடினை.

'தேந்டதே கபாலமபாகும் தபபாத தகபானைபாட்டின் வதேன் பகுதியிலிருந்த குமரி வடர பரந்த விரிந்தே பபாண்டியே 
நபாட்டடை எனைக்கு டவத்த விட்டுப் தபபானைபார். நபான் என்னை வசயததேன். என் கண் கபாணக் 
கரவந்தேபுரத்திலிருந்த குமரி வடர குறுகிவிட்டைததே அந்தே நபாடு! தேந்டதே கபாலஞ்வசன்றை சிறித கபாலத்தக்குப்
பின் நபானும் வீரபாதவசமும், உரிடம தவட்டகயும் வகபாண்டு சில தபபார்களில் வவற்றி வபறைத்தேபான் 
வசயததேன். உவப்பிலி மங்கலத்தில் நடைந்தே தபபாரில் இருவர் மூவரபாகச் தசர்ந்த வகபாண்டு வந்தே 
வடைதிடசயேரசர்கடளக் கூடை வவன்தறைன். அப்தபபாத பபாண்டி மண்டைலப் வபரும்படடை மிகப் 
வபரியேதேபாகவும் வலுவுளளதேபாகவும் இருந்தேத. தேஞ்சபாவூர் தசபாழன் டவப்பூரில் நடைந்தே தபபாரிலும், நபாவற் 
பதியில் நடைந்தே தபபாரிலும் இரண்டு முடறை என் தேடலடமயில் பபாண்டி மண்டைலப் படடைக்குத் 
ததேபாற்தறைபாடியிருக்கிறைபான். இப்வபபாழுத வகபாழுத்தப் தபபாயத் திரியும் இந்தேக் வகபாடும்பபாளூர்க்கபாரனும் 
ஒரு முடறை என்னிடைம் ததேபாற்றிருக்கிறைபான்.

'அன்று என் வவற்றிகடளப் புகழ்ந்த வமயக்கீர்த்திகடளயும், பபாமபாடலகடளயும் புலவர்கள 
பபாடினைபார்கள. நீள நீளமபானை சிறைப்புப் வபயேர்கடள எனைக்குக் வகபாடுத்தேபார்கள. சடடையேன் மபாறைன், 
இரபாசசிகபாமணி, சீகபாந்தேன், மந்திர வகபௌரவ தமரு, விகடை பபாலன் என்வறைல்லபாம் புகழ்ந்தேபார்கள. 
தேந்டதேயின் கபாலத்திற் வசயதேத தபபாலதவ நபானும் அன்டனைடயேயும் கலந்தேபாதலபாசித்தக் வகபாண்டு 
எண்ணற்றை ததேவதேபானைமும் (தகபாயில்களுக்கு மபானியேம்), பளளிச்சந்தேமும் (சமணப் பளளிகளுக்கு 
மபானியேம்), பிரமததேயேமும் (அந்தேணர்களுக்கு மபானியேம்) அளித்ததேன். மதடர வட்டைபாரத்தில் இருக்கும் 
நற்வசயடக புத்தூர் என்னும் சின்னைமனூர் முழுவடதேயுதம ஒழுக்கத்திலும், கல்வியிலும் சிறைந்தே ஓர் 
அந்தேணருக்குப் பிரம்மததேயேமபாகக் வகபாடுத்ததேன். அதேனைபால் என் சிறைப்புப் வபயேதரபாடு மந்தேர வகபௌரவ 
மங்கலம் என்தறை அவ்வூர் வபயேர் வபற்று விட்டைத. அந்தே நபாளில்தேபான் முதேன்முதேலபாக இலங்டகக் கபாசிப 
மன்னைரின் நட்பு எனைக்குக் கிடடைத்த. பின்பு என் தபபாதேபாதே தவடள என் வரலபாற்டறைதயே மபாற்றிவிட்டைத. 
வடைக்தக தசபாழன் வலுவபானை கூட்டைரசர்கடளச் தசர்த்தக் வகபாண்டு நபானும் அன்டனையும் வடைபபாண்டி 
நபாட்டடை இழக்கச் வசயதேபான். வதேன்பபாண்டி நபாடும் அதேன் திறைடமயேபானை மகபாமண்டைதலசுவரரும் 
இல்டலயேபானைபால் நபான் ததேபாற்று ஓடும் தபபாவதேல்லபாம் அன்டனைடயேயும் அடழத்தப் தபபாக 
தவண்டியேதேபாயிருந்திருக்கும். மகபாமண்டைதலசுவரரும், கடைடமயில் கருத்தளள தேளபதி 
வல்லபாளததேவனும் அவ்வப்தபபாத அன்டனைக்கு ஆதேரவபாக இருந்திருக்கிறைபார்கள! வடைதிடசப் படக 
வலுப்பதேற்கு முன் நபான் வபற்றை வவற்றிகடளவயேல்லபாம் மறைந்த விட்டு இரண்டு மூன்று முடறை ததேபாற்று 
இலங்டகக்கு ஓடியேததம 'தபபார்த்திறைமும், அநுபவமும் இல்லபாதே இடளஞன்' என்று என்டனைக் 
தகவலமபாகப் தபசத் வதேபாடைங்கி விட்டைபார்கதள! படழயே புகடழ விடைப் புதியே பழிதயே தவகமபாக நிடலத்த
விடுகிறைத. எஞ்சியுளள வதேன்பபாண்டி நபாட்டுக்கபாவத என்டனை அரசனைபாக்கி முடிசூட்டி மணவிடனை 
முடிக்க தவண்டுவமன்று அன்டனைக்கு முன் மகபாமண்டைதலசுவரருக்கும் தேபாங்கபாதே ஆடச. 
மகபாமண்டைதலசுவரர் யேபாருக்குதம வதேரியேபாமல் என்டனை இரகசியேமபாக இலங்டகயிலிருந்த வரவடழத்த 
மபாறுதவடைத்தில் இடடையேபாற்று மங்கலத்தில் டவத்தக் வகபாண்டைபார். நபான் அவரிடைமும் தேங்கவில்டல. 
நபான் தேங்கபாமற் தபபானைத மட்டுமில்லபாமல் என் முன்தனைபாரின் அரசுரிடமச் சின்னைங்கடளயும் 
தேங்கவிடைபாமல், அவரிடைமிருந்த எடுத்தக் வகபாண்டு கிளம்பிவிட்தடைன். ஆழ்ந்த சிந்தித்தப் பபார்க்கபாமல் 
எடதேவயேடதேதயேபா திடீர் திடீவரன்று வசயத வபயேடரக் வகடுத்தக் வகபாளளப் தபபாகிதறைன் நபான். அருடம 
அன்டனையேபாடரயும் மகபாமண்டைதலசுவரடரயும் வதேன்பபாண்டி நபாட்டு மக்கடளயும் மட்டுமபா நபான் ஏங்க 
டவத்த விட்டுப் தபபாகிதறைன்? இடடையேபாற்று மங்கலத்திலும் வசம்பவழத் தீவிலுமபாக இரண்டு வபண் 
உளளங்கடள தவறு ஏங்க டவத்தவிட்டுப் தபபாகிதறைன். அததே ஏக்கங்களின் வமபாத்தேமபானை எதிவரபாலி என்
உளளத்திலும் உருவவடுத்தப் தபவரபாலி வசயகிறைததே! இடடையேபாற்று மங்கலத்தப் வபண்ணபாவத 
தேன்னைளவில் அதிகமபாக ஏங்கியிருப்பபாள. வசம்பவழத் தீவின் வசல்விதயேபா என்டனைதயே ஏங்கச் வசயத 
வகபாண்டிருக்கிறைபாள. என் உயிடரதயே கபாப்பபாற்றி எனைக்கு வபாழ்வு வகபாடுத்தே வபண் அல்லவபா மதிவதேனி! 
சந்திரனுடடையே ஒளியில் உலகத்தக்குக் குளிர்ச்சியேளித்த மயேங்குகின்றை வமன்டமடயேப் தபபால் 
மதிவதேனியின் சிரிப்பில் மபாவபரும் கபாவியேங்களின் அலங்கபார நளினைங்கடள ஒளித்தக் வகபாண்டிருக்கும் 
ஏததேபா ஒரு கவர்ச்சி இருந்த என்டனை மயேக்கிக் வகபாண்டிருக்கிறைத. அவளுடடையே தமபாகனைச் சிரிப்பு வந்த 
முடியுமிடைத்தில் இதேதழபாரத்தில் அழகபாகச் சுளி விழுகிறைததே1 அந்தேச் சுளியில் என் உளளம் சுழலுகிறைத. 
நபான் வசம்பவழத் தீவில் அந்தேப் வபண்டணப் பபார்த்தே பின் கவிஞனைபாக மபாறிவிட்தடைவனைன்று 
சக்கதசனைபாபதி கூறியேத எவ்வளவு வபபாருத்தேமபானை வபார்த்டதே! அவர் அப்படிச் வசபான்னைதபபாத வீம்புக்கபாக 
அவடர மறுத்ததேதனை நபான். உண்டமதேபான்! சில வபண்களின் கண்களும், சிரிப்பும், சில ஆண்கடளக் 
கவியேபாக்கி விடுகின்றைனை. தேம்டம தமபாந்த பபார்க்கும் தபபாததே தமலபானை எண்ணங்கடள உண்டைபாக்கும் 
ஆற்றைல் சில பூக்களுக்கு உண்டு. சில வபண்களின் கண்ணியேமபானை அழகுக்கும் இந்தே ஆற்றைல் உண்டு 
தபபாலும்.'
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எண்ண அடலகளின் வகபாந்தேளிப்பில் இரபாசசிம்மன் வநட்டுயிர்த்தேபான்.

அழடகயும், கவிடதேடயேயும், அரசபாட்சிடயேயும், தபபாரில் வவற்றி ததேபால்விகடளயும் தசர்த்த நிடனைத்தே 
தபபாத அவனுக்கு ஒன்று ததேபான்றியேத. 'வீரனைபாகவும் தீரனைபாகவும் தவந்தேனைபாகவும் வபாழ்ந்த வசல்வம் 
வபறுவடதே விடை விதவகியேபாகவும், கவிஞனைபாகவும் வபாழ்ந்த ஏடழயேபாகச் வசத்தப் தபபாகலபாம். பபார்க்கப் 
தபபானைபால், எத வசல்வம்? எத ஏழ்டம? நுண்ணுணர்வும் அறிவும் தேபான் வசல்வம், அடவ இல்லபாமல் 
இருப்பததேபான் ஏடழடம!'

இப்படி எடதே எடதேதயேபா எண்ணிக் குமுறிக் வகபாண்டு அந்தே இரவின் வபரும்பகுதிடயேத் தூங்கபாமல் 
கழித்தேபான் இரபாசசிம்மன். மறுநபாள வபபாழுத விடிந்தேத. கடைற் கபாயச்சல் தேணிவதேற்கு மபாறைபாக 
அதிகமபாயிருந்தேத. சக்கதசனைபாபதி இரவில் தூங்கபாமல் இருந்தேதேற்கபாக அவடனை மிகவும் கண்டித்தேபார்.

"அதநகமபாக நபாம் நபாடளக்தக இலங்டகக் கடரடயே அடடைந்த விடைலபாம். உங்கள உடைம்பு நபாளுக்கு நபாள 
இப்படிப் தபபாயக் வகபாண்டிருக்கிறைததே. கூடியே வடரயில் பயேணத்டதே நீட்டைபாமல் சுருக்க தவண்டுவமன்று 
நிடனைக்கிதறைன் நபான். நபாம் மபாததேபாட்டைத்தில் தபபாய இறைங்க தவண்டைபாம். அத மிகவும் சுற்றுவழி. 
அனுரபாதேபுரத்தக்கு தமற்தக புத்தேளம் கடைல் தடறையிதலதயே இறைங்கி விடுதவபாம். ஏற்வகனைதவ நபாம் 
விழிஞத்தில் புறைப்பட்டைதேபால் மிகவும் சுற்றிக் வகபாண்டு பயேணம் வசயகிதறைபாம். 
தகபாடியேக்கடரயிலிருந்ததேபா, நபாடகப்பட்டினைத்திலிருந்ததேபா புறைப்பட்டிருந்தேபால் வதேபாண்டடைமபானைபாற்றுக் 
கழிமுகத்தின் வழிதயே விடரவில் ஈழ மண்டைலத்தின் வடைகடரடயே அடடைந்தவிடைலபாம். 
தசதக்கடரயிலிருந்த புறைப்பட்டைபால் மபாததேபாட்டைம் மிகவும் பக்கம். நபான் இதேற்கு முன்வபல்லபாம் 
உங்கடள இலங்டகக்கு அடழத்த வந்தே தபபாத கடைலில் வடைக்தக நீண்டை வழி சுற்றைபாக இருந்தேபாலும் 
மபாததேபாட்டைம் வழியேபாகத்தேபான் அடழத்தச் வசன்றிருக்கிதறைன். இம்முடறை அப்படி தவண்டைபாம். உங்கள 
உடைம்புக்கு நீண்டை பயேணம் ஏற்கபாத. புத்தேளத்தில் இறைங்கி அனுரபாதேபுரம் தபபாய விடுதவபாம். அரசர் கூடைப்
வபபாலன்னைறுடவயிலிருந்த இப்தபபாத அனுரபாதேபுரத்தக்கு வந்திருப்பபார்" என்று சக்கதசனைபாபதி கூறியே 
தபபாத இரபாசசிம்மனுக்கு ஒரு சந்ததேகம் ஏற்பட்டைத. 

"சக்கதசனைபாபதி! தசபாழமண்டைலக் கடைற்கடரயேபாகியே நபாடகப்பட்டினைத்திலிருந்தம் 
தகபாடியேக்கடரயிலிருந்தம் அவ்வளவு விடரவபாக இலங்டகடயே அடடைந்த விடைலபாவமன்று நீங்கள 
வசபால்கிறீர்கள. ஆனைபால் தசபாழனின் புலிச் சின்னைமும் வகபாடும்பபாளூர்ப் படனைமரச் சின்னைமுமுளள 
வகபாடிதயேபாடு அன்றிரவு வசம்பவழத் தீவில் நபான் ஒரு கப்படலப் பபார்த்ததேன். அவர்கள கூடை 
ஈழநபாட்டுக்குப் தபபாகிறைவர்கள தபபால் தேபான் வதேரிந்தேத. ஆனைபால் வதேபாண்டடைமபானைபாற்றுக் 
கழிமுகத்டதேயும், மபாததேபாட்டைத்டதேயும் விட்டுவிட்டு ஏன் அவர்கள வதேற்தக வந்தேபார்கள என்பத எனைக்கு 
விளங்கவில்டல!" - அந்தே ஆட்கள தேன் தமல் தவல் எறிந்த தரத்திக் வகபால்ல முயேன்றைடதேயும், அப்தபபாத 
மதிவதேனி தேன்டனைக் கபாப்பபாற்றியேடதேயும் மட்டும் அவரிடைம் இரபாசசிம்மன் கூறைவில்டல.

"அத தசபாழ நபாட்டுக் கப்பலபானைபால் அப்படிச் சுற்றி வடளத்த வந்தேத ஆச்சரியேந்தேபான். ஒரு தவடள 
அவர்களுக்கு விழிஞத்தில் ஏதேபாவத கபாரியேம் இருந்திருக்கும். அடதே முடித்தக் வகபாண்டு இலங்டக 
வருவதேற்குப் புறைப்பட்டிருப்பபார்கள. அப்படி அந்தேக் கப்பல் இலங்டக வருவதேபாயிருந்தேபால் நம் 
கப்பலுக்குப் பின்னைபால் தேபாதனை வரதவண்டும்? அப்படியும் கபாணவில்டலதயே!" என்று சந்ததேகத்ததேபாடு 
பதில் வசபான்னைபார் சக்கதசனைபாபதி.

"நபாடகப்பட்டினைத்தக்தக திரும்பி விட்டைபார்கதளபா, என்னைதவபா? அப்படியேபானைபாலும் நம் கப்பல் வசல்லும் 
திடசயிதலதயே வந்ததேபாதனை வடைதமற்கு முகமபாகத் திரும்ப தவண்டும்?" என்று மீண்டும் தகட்டைபான் 
இரபாசசிம்மன்.

"யேபாதரபா! என்னை கபாரியேத்தக்கபாக வந்தேபார்கதளபா? ஒருதவடள கீழ்க்கடரடயே ஒட்டிப் பபாம்பனைபாறு 
வழியேபாகவும் தபபாயிருக்கலபாம். நீங்கள வசபால்வடதேவயேல்லபாம் சிந்தித்தேபால் எனைக்குப் பல வடககளில் 
சந்ததேகங்கள ஏற்படுகின்றைனை இளவரதச! இப்படி ஒரு கப்படலப் பபார்த்ததேன் என்று நீங்கள அன்தறை 
வசம்பவழத் தீவில் என்னிடைம் கூறியிருக்கலபாதம! தேபாங்கள கூறைபாமல் மடறைத்தவிட்டைத ஏதனைபா?" 
சக்கதசனைபாபதி சற்தறை சினைந்த வகபாளவத தபபான்றை குரலுடைன் இவ்வபாறு தகட்டை தபபாத இரபாசசிம்மன் 
விழித்தேபான்.

"சரி! அவர்கள தபச்சு நமக்கு எதேற்கு? அந்தேக் கப்பல் எக்தகடு வகட்டு தவண்டுமபானைபாலும் தபபாகட்டும். 
நபாம் நம்முடடையே கபாரியேத்டதேக் கவனிப்தபபாம். நீங்கள கூறுகிறைபடி புத்தேளத்திதலதயே இறைங்கிவிடைலபாம்" 
என்று தபச்டச மபாற்றினைபான் இரபாசசிம்மன்.

-----------
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2.33. நிடனைப்வபன்னும் தநபான்பு

தேன் உளளக் கருத்த நிடறைதவறுமபா, நிடறைதவறைபாதேபா என்று அறிவதேற்கபாகத் தேபான் கூடைல் இடழத்தேடதே 
அத்டதே பபார்த்தவிட்டைபாதள என்றை வவட்கம் கூடியே மகிழ்ச்சியில் சிறித சிறிதேபாகப் புடதேந்த விட்டைபாள 
மதிவதேனி. தேன் எண்ணங்கடள தநபான்புகளபாக்கி வலிடமயேபானை அன்புத் தேவத்டதே உறுதியேபாக தநபாற்றுக் 
வகபாண்டிருந்தேபாள அவள. வசம்பவழத் தீவில் நபாட்கள வழக்கம் தபபாலத்தேபான் கழிந்த வகபாண்டிருந்தேனை. 
மதிவதேனி கவடலதயே இல்லபாதேவடளப் தபபால மகிழ்ச்சிதயேபாடு தளளித் திரிந்த வகபாண்டிருந்தேபாள. 
இடடையில் சில நபாட்களபாக அவளுக்கு ஏற்பட்டிருந்தே தசபார்வு இப்தபபாத இல்டல. தேன் நிடனைவுக்குத் தேன் 
உளளத்டதேக் தகளவிக் களமபாக்கி, இடடைவிடைபாமல் தேபான் இயேற்றிக் வகபாண்டிருக்கும் நிடனைவபாகியே 
தவளவி தநபான்பிற்குப் பயேன் உண்டு என்றை திடைநம்பிக்டக அவளுக்குத்தேபான் அன்தறை வந்தவிட்டைததே.

உற்சபாகமபாகக் கடடையில் தபபாய உட்கபார்ந்த வகபாண்டு சங்குகடளயும் பவழங்கடளயும் விற்றைபாள. தேந்டதே 
கடடைடயேப் பபார்த்தக் வகபாண்டை சமயேங்களில் தேனைத சிறியே ததேபாணிடயேச் வசலுத்திக் வகபாண்டு தீவின் 
கடரதயேபாரமபாகக் கடைடலச் சுற்றி வந்தேபாள. இன்னும் சில சமயேங்களில் ஏழு கன்னிமபார் தகபாயில் புன்டனை 
மரத்தேடியில் தபபாயப் வபரியே முனிவர் தபபால் கண் மூடி உட்கபார்ந்த தியேபானைம் வசயதேபாள. டபத்தியேக்கபாரப் 
வபண் தபபால் தேன் அருகில் யேபாருமில்லபாதே தேனிடமயேபானை சமயேங்களில் 'நிடனைப்படதே அடடைவத ஒரு 
தேவம்' என்று வமதவபாகத் தேனைக்குத்தேபாதனை வசபால்லிக் வகபாண்டைபாள.

மதிவதேனி அன்று மபாடலயில் ஒருவிதேமபானை மகிழ்ச்சிதயேபாடு ததேபாணியில் ஏறிக்வகபாண்டு 
கடரதயேபாரமபாகதவ அடதேச் வசலுத்திக் வகபாண்டிருந்தேபாள. அப்தபபாத அலங்கபாரமபானை சிறியே கப்பல் ஒன்று
தீடவ தநபாக்கி வந்த வகபாண்டிருப்படதே அவள கண்டைபாள. அதில் வருவத யேபாவரன்று அறிந்த வகபாளள 
தவண்டும் என்று இயேல்பபாக அவள மனைத்தில் ஓர் ஆடச உண்டைபாயிற்று. தேற்வசயேலபாகச் வசலுத்திக் 
வகபாண்டு தபபாகிறைவடளப் தபபால் அந்தேக் கப்பலுக்கு அருகில் தேன் ததேபாணிடயேச் வசலுத்திக் வகபாண்டு 
தபபானைபாள மதிவதேனி.

முன் குடுமியும், பருத்தே உடைம்பும், குட்டடைத் ததேபாற்றைமுமபாக ஓர் ஆள அந்தேக் கப்பலின் தேளத்தில் நின்று 
வகபாண்டிருப்படதே மதிவதேனி ததேபாணியில் நின்று பபார்த்தேபாள. அவள பபார்த்தக் வகபாண்டிருக்கும் தபபாததே 
கப்பலின் தேளத்தில் அரசகுமபாரி தபபான்றை அலங்கபாரத்ததேபாடு அழகியே இளம்வபண் ஒருத்தியும், 
வபண்டமச் சபாயேல்வகபாண்டை முகமுடடையே இடளஞன் ஒருவனும் வந்த அந்தே முன் குடுமிக்கபாரருக்குப் 
பக்கத்தில் நின்றைபார்கள. மதிவதேனி கடைலில் தணிவபாகத் ததேபாணி வசலுத்திக் வகபாண்டு வரும் கபாட்சிடயே 
ஏததேபா வபரியே தவடிக்டகயேபாக எண்ணிப் பபார்க்கிறைவர்கடளப் தபபால் அந்தே மூன்று தபரும் கப்பல் 
தேளத்தில் நின்று பபார்த்தேபார்கள.

முன்குடுமிக்கபாரர் அவடள தநபாக்கிக் டகதேட்டிக் கூப்பிட்டு ஏததேபா விசபாரித்தேபார். கடைல் அடலகளின் 
ஓடசயில் அவர் விசபாரித்தேத மதிவதேனியின் வசவிகளில் விழவில்டல. ததேபாணிடயே இன்னும் பக்கத்தில் 
வகபாண்டு தபபாய நிறுத்திக் வகபாண்டு, "ஐயேபா! என்னை தகட்டீர்கள? கபாதில் விழவில்டல" என்று 
அண்ணபாந்த தநபாக்கி வினைவினைபாள அவள.

"ததேபாணிக்கபாரப் வபண்தண! இததேபா அருகில் வதேரியும் இந்தேத் தீவுக்குப் வபயேர் என்னை? கப்பதலபாடு 
இரவில் தேங்குவதேற்கு இங்தக வசதி உண்டைபா?" என்று முன்குடுமிக்கபாரர் அவளிடைம் இடரந்த தகட்டைபார்.

"ஆகபா! தேபாரபாளமபாகத் தேங்கிவிட்டுப் தபபாகலபாம். இந்தேத் தீவுக்குப் வபயேர் வசம்பவழத் தீவு! பபார்த்தேபாதல 
உங்களுக்குத் வதேரியுதம!" என்று மதிவதேனி பதில் வசபான்னைபாள. அந்தேக் குட்டடையேபானை 
முன்குடுமிக்கபாரடரப் பபார்க்கப் பபார்க்க தவடிக்டகயேபாக இருந்தேத அவளுக்கு.

"கூத்தேபா! இடடையேபாற்று மங்கலத்தில் எங்கள மபாளிடகக்கும் அக்கடரக்கும் இடடையிலுளள 
பறைளியேபாற்டறைப் படைகில் கடைப்பதேற்தக எனைக்குப் பயேமபாக இருக்கும். தேண்ணீடர வமபாத்தேமபாகப் 
பரப்பபாகப் பபார்க்கும் தபபாத அவ்வளவு தூரம் பயேப்படைபாமல் இவ்வளவு வபரியே கடைலில் சிறியே 
ததேபாணிடயேச் வசலுத்திக் வகபாண்டு எவ்வளவு உரிடமதயேபாடு சிரித்தக் வகபாண்தடை மிதேந்த வருகிறைபாள 
பபார்த்தேபாயேபா எனைக்கு வியேப்பபாக இருக்கிறைத!" என்று கப்பலின் தேளத்தில் நின்றை வபண் தேன் அருகில் 
இருந்தே வபண் முகங்வகபாண்டை இடளஞனிடைம் கூறினைபாள. ததேபாணியிலிருந்தே மதிவதேனி அடதேக் தகட்டுப் 
பலமபாகச் சிரித்தேபாள.

"வபண்தண! நீ ஏன் சிரிக்கிறைபாய?" என்று அந்தே இடளஞன் மதிவதேனிடயேப் பபார்த்தக் தகட்டைபான். அந்தேக் 
குரல் அசல் வபண் குரல் தபபாலிருப்படதே எண்ணி வியேந்த வகபாண்தடை, "ஒன்றுமில்டல, உங்கள 
பக்கத்தில் நின்று வகபாண்டிருக்கும் அம்டமயேபார் சற்று முன் உங்களிடைம் கூறியே வபார்த்டதேகடளக் 
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தகட்தடைன். சிரிப்பு வந்தேத. இவ்வளவு தூரம் தேண்ணீருக்குப் பயேப்படுகிறைவர்கள கப்பலில் வர எப்படித் 
தணிந்தேபார்கவளன்று எனைக்குத் வதேரியேவில்டல!" என்று பதில் கூறினைபாள மதிவதேனி.

"அதேற்வகன்னை வசயவத? எதேற்வகல்லபாம் பயேப்படுகிதறைபாதமபா, அடதே வபாழ்வில் வசயயேபாமலபா இருந்த 
விடுகிதறைபாம்? பயேப்படுவத தவறு, வபாழ்க்டக தவறு!" என்று வசபால்லிவிட்டுச் சிரித்தேபான் இடளஞன். 
அந்தே இடளஞனுடடையே உதேடுகள வபண்ணினுடடையேடவ தபபால் சிவப்பபாகச் சிறிதேபாய, அழகபாய 
இருப்படதே மதிவதேனி கவனித்தேபாள.

அவர்களுடடையே கப்பலுடைதனைதயே தேன் ததேபாணிடயேயும் வசலுத்திக் வகபாண்டு கடரக்குத் திரும்பினைபாள 
அவள. அந்தேக் கப்பலில் வந்தேவர்கள யேபார் என்படதே தநயேர்கள இதேற்குள புரிந்த வகபாண்டிருப்பபார்கள. 
விழிஞத்திலிருந்த புறைப்பட்டை நபாரபாயேணன் தசந்தேனும், குழல்வபாயவமபாழியும் அவர்களிடைம் வம்பு 
வசயத அந்தேக் கப்பலிதலதயே தேனைக்கும் இடைம் பிடித்தக் வகபாண்டை கூத்தேன் என்னும் வபாலிபனும் தேபான். 
இப்தபபாத வசம்பவழத் தீடவ வநருங்கிக் வகபாண்டிருந்தேபார்கள. கப்படல நிறுத்திவிட்டுக் கடரயில் 
இறைங்கியேதம், "வபண்தண! உன்தனைபாடு கூடை வந்தேபால் எங்களுக்கு இந்தேத் தீடவ சுற்றிக் கபாண்பிப்பபாய 
அல்லவபா" என்று மதிவதேனிடயேப் பபார்த்தக் தகட்டைபான் நபாரபாயேணன் தசந்தேன். "ஆகட்டும்" என்று 
புன்னைடகதயேபாடு பதில் வசபான்னைபாள மதிவதேனி. கப்படலக் கவனைமபாகப் பபார்த்தக் வகபாளளுமபாறு 
ஊழியேர்களிடைம் வசபால்லிவிட்டுச் தசந்தேனும், குழல்வபாயவமபாழியும், கூத்தேனும் மதிவதேனிதயேபாடு ஊர் 
சுற்றிப் பபார்க்கக் கிளம்பினைபார்கள.

எல்லபா இடைங்கடளயும் சுற்றிக் கபாண்பித்த விட்டு இறுதியேபாகத் தீவின் கடடைவீதிக்கு அவர்கடள 
அடழத்த வந்தேபாள மதிவதேனி. அணிகலன்களிலும், அலங்கபாரத்திலும் அதிகம் பிரியேமுளளவளபாகியே 
குழல்வபாயவமபாழி நவரத்தினை நவமணிகளும், வபபான்னும், புடனைவபபாருளகளும் விற்கும் ஒரு வபரியே 
கடடைக்குள எல்லபாடரயும் அடழத்தக் வகபாண்டு ஆவதலபாடு நுடழந்தேபாள. வசம்பவழத் தீவிதலதயே 
வபரியே கடடை அத.

சபாத்ரூபம், கிளிச்சிடறை, ஆடைகம், சபாம்பூநதேம் என்னும் நபால்வடகப் வபபான்னும், வயிரம், மரகதேம், 
மபாணிக்கம், புருடைரபாகம், வயிடூரியேம், நீலம், தகபாதமதேகம், பவழம், முத்த - என்னும் ஒன்பத வடக 
மணிகளும் நிடறைந்திருந்தேனை அங்தக.

ஆடைவர் அணிந்த வகபாளளும் தேபாழ்வடைம், கண்டிடக, கரி, வபபாற்பூ, டகக்கபாடறை, திருப்பட்டிடக, 
குதேம்டப, திருக்கம்பி, கற்கபாடறை, சுருக்கினை வீர பட்டைம், திருக்கு தேம்டபத் தேகடு, திரளமணி வடைம் 
ஆகியேடவகள ஒரு புறைம் இலங்கினை. வபண்கள அணிந்த வகபாளளும் திருக்டகக்கபாடறை தமபாதிரம், 
பட்டடைக்கபாடறை, தேபாலி, திருக்கம்பி, திருமகுடைம், வபாளி, உழுத்த, சூடைகம், திருமபாடல, வபாகுவலயேம், 
திருக்டகப்வபபாட்டு, வபபான்னைரிமபாடல, தமகடல ஆகியேடவ மற்வறைபாரு புறைம் இலங்கினை.

வயிரத்தின் பன்னிரு குற்றைமும் ஐந்த குணமும், மரகதேத்தின் எட்டுக் குற்றைமும் எட்டுக் குணமும், 
மபாணிக்கத்தின் பதினைபாறு குற்றைமும் பன்னிரு குணமும், நீலத்தின் எட்டுக் குற்றைமும் பதினைபாறு குணமும், 
முத்தகளின் இரண்டு குணமும் நபான்கு குற்றைமும் வதேரிந்த வசபால்லவல்ல இரத்தினைப் பரிதசபாதேக 
வித்தேகர்கள அங்கு நிடறைந்திருந்தேனைர். குழல்வபாயவமபாழி அந்தேக் கடடையில் வவகுதநரம் நின்று 
நிதேபானித்த ஒவ்வவபாரு பகுதியேபாகச் சுற்றிப் பபார்த்தக் வகபாண்டிருந்தேத தசந்தேனுக்குப் பிடிக்கவில்டல. 
வவறுப்தபபாடு முகத்டதேக் கடுடமயேபாக டவத்தக் வகபாண்டு ஒரு மூடலயில் ஒதங்கி நின்று விட்டைபான் 
அவன். மதிவதேனியும், குழல்வபாயவமபாழியும், கூத்தேனும், சுற்றிப் பபார்த்த விட்டு நபாரபாயேணன் தசந்தேன் 
நின்று வகபாண்டிருந்தே மூடலக்குத் திரும்பி வந்தேனைர்.

"இந்தே மபாவபரும் வசல்வக் களஞ்சியேம் தபபான்றை கடடைடயேப் பற்றி நீங்கள என்னை நிடனைக்கிறீர்கள?" 
என்று வியேப்பு நிடறைந்தே குரலில் தசந்தேடனை தநபாக்கிக் தகட்டைபாள குழல்வபாயவமபாழி.

"வபண்களின் நடக ஆடசயேபால் உலகம் எப்படிக் குட்டிச்சுவரபாயப் தபபாயக் வகபாண்டிருக்கிறைவதேன்று 
நிடனைக்கிதறைன். இடவகளபால், ஏடழகளபாகப் தபபானைவர்களின் வதேபாடகடயே நிடனைக்கிதறைன்" என்று 
தசந்தேன் கடுகடுப்தபபாடு பதில் வசபான்னைபான். அவனுடடையே முரட்டுத் தேனைமபானை பதிடலக் தகட்டுக் கூத்தேன்
உட்படை மற்றை மூவரும் முகத்டதேச் சுளித்தேபார்கள.

"அம்மணி! நீங்கள ஏன் முகத்டதேச் சுளிக்கிறீர்கள? சில தபர்கள தேங்களுக்குக் கிடடைக்கபாதே 
வபபாருளகடளக் கிடடைக்கவில்டலதயே என்பதேற்கபாகக் கிடடைக்கிறை வடர வபபாறுத்தக் 
வகபாண்டிருப்பபார்கள. இந்தே மனிதேர் கூறியே கடுடமயேபானை பதிலிலிருந்த இவர் திருமணமபாகபாதேவர் என்று 
நிடனைக்கிதறைன்" என்று அந்தேக் கடடையின் வணிகர் தசந்தேடனைக் தகலி வசயதேபார். தசந்தேன் அவடர 
வவறுப்தபபாடு பபார்த்தேபான்.
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"சதகபாதேரி! நம் ஐயேபாவுக்கு நடக என்றைபால் ஏன் இவ்வளவு வவறுப்தபபா? வதேரியேவில்டலதயே?" என்று 
குழல்வபாயவமபாழியிடைம் நபாரபாயேணன் தசந்தேடனைக் குறிப்பிட்டு நடகத்தக் வகபாண்தடை தகட்டைபான் கூத்தேன்.

அவடனை அடிப்பதேற்குக் டகடயே ஓங்கிக் வகபாண்டு பபாயந்த விட்டைபான் தசந்தேன். அவடனைச் 
சமபாதேபானைப்படுத்தவதேற்குள மதிவதேனிக்கும் குழல்வபாயவமபாழிக்கும் தபபாதம் தபபாதம் 
என்றைபாகிவிட்டைத. கடடைவீதியில் தேங்களுடடையே கடடைக்கும் அவர்கடளக் கூட்டிக் வகபாண்டு தபபாயக் 
கபாண்பித்தேபாள மதிவதேனி.

"ஐயேபா! வபண்களதேபான் ஆடைம்பரத்தக்கபாக டகமீறிச் வசலவு வசயவபார்கள என்று நீங்கள தேவறைபாகக் 
கருதவதேபாகத் வதேரிகிறைத. அத தேவறு. உதேபாரணமபாக நபான் ஒன்று வசபால்கிதறைன். தகளுங்கள; சில 
தினைங்களுக்கு முன் வசல்வச் வசழிப்புளள அழகியே இடளஞர் ஒருவர் ஒரு முதியேவதரபாடு இலங்டகக்குப்
தபபாகிறை வழியில் கப்படல நிறுத்தி இந்தேத் தீவில் இறைங்கியிருந்தேபார். எங்கள கடடையில் வந்த ஆயிரம் 
வபபாற்கழஞ்சுகள விடல மதிப்புளள ஒரு வலம்புரிச் சங்டக வீண் வபருடமடயேக் கபாட்டுவதேற்கபாக 
இரண்டைபாயிரம் வபபாற்கழஞ்சுகடளக் வகபாடுத்த வபாங்கிக் வகபாண்டு தபபானைபார். எங்களுக்கு ஆச்சரியேமபாக 
இருந்தேத. இப்தபபாதேபாவத ஒப்புக் வகபாளளுங்கள ஆடைவர்களிலும் டகமீறியே வசலவு வசயபவர்கள 
இருக்கிறைபார்கள" என்று அந்தே மூவடரயும் கப்பலில் வகபாண்டு தபபாய விடுவதேற்கபாகத் திரும்பிச் வசன்றை 
தபபாத மதிவதேனி தசந்தேனிடைம் ஒரு தபச்சுக்கபாகச் வசபான்னைபாள. உடைதனை, "அந்தே இடளஞர் 
எப்படியிருந்தேபார்? அவடர நீ பபார்த்தேதிலிருந்த ஏதேபாவத அடடையேபாளம் கூறைமுடியுமபா, வபண்தண?" என்று 
மூன்று தபருமபாக மதிவதேனிடயேத் தடளத்வதேடுத்த விட்டைபார்கள. அவர்களிடைம் அடதே ஏன் கூறிதனைபாம் 
என்றைபாகிவிட்டைத அவளுக்கு.

"ஐயேபா! எனைக்கு அவருடடையே அடடையேபாளம் ஒன்றும் நிடனைவில்டல. சும்மபா பபார்த்தே நிடனைவுதேபான்" என்று 
கூறி மழுப்பிவிட்டு, அதேற்குதமல் அவர்கதளபாடு தேங்கியிருக்க விரும்பபாமல் விடடைவபற்றுக் வகபாண்டு 
வீட்டுக்குப் தபபாயவிட்டைபாள அவள.

மறுநபாள கபாடல அவள கடைற்கடரக்கு வந்தே தபபாத புறைப்படைத் தேயேபாரபாயிருந்தே கப்பலிலிருந்த முன் 
குடுமிக்கபாரர் மீண்டும் அவடளத் தூண்டிக் தகட்டைபார். அவள தேனைக்குத் வதேரியேபாவதேன்று கூறிவிட்டைபாள.

----------
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2.34. தேளபதி திடுக்கிட்டைபான்

இடடையேபாற்று மங்கலத்த நிலவடறையிலிருந்த ஆயுதேங்கடள யேபாதரபா கடைத்திக் வகபாண்டு 
தபபாயவிட்டைதேபாகச் வசயதி வதேரிவிப்பதேற்கு அரண்மடனைக்கு வந்தே அம்பலவன் தவளபாடனை நிதேபானைமபாகத் 
தேங்கச் வசயத மறுநபாள கபாடல வடர நிறுத்தி டவத்த விவரமபாகச் வசபால்லும்படி தகட்டைபார் 
மகபாமண்டைதலசுவரர். இத்தேடகயே சந்தேர்ப்பங்களில் ஆழமபாகச் சிந்திப்பவருக்தக உரியே இயேல்பபானை 
நிதேபானைம் அவருக்கு வந்தவிடும்.

"அப்பபா! மற்றைவர்கள அடரக்கபால் நபாழிடகயில் உண்டு முடித்தவிடைக்கூடியே ஓர் உணவுப் வபபாருடள 
நீங்கள சபாப்பிட்டைபால் அடர நபாழிடக உட்கபார்ந்த நிதேபானைமபாக வமன்று தின்கிறீர்கதள?" என்று அவருக்கு 
உணவு பரிமபாறும் தபபாவதேல்லபாம் அவரத வசல்வக் குமபாரி குழல்வபாயவமபாழி அவடரக் தகட்பபாள. அவர்
அப்தபபாத தேம் புதேல்விடயே நிமிர்ந்த பபார்த்தக் வகபாண்தடை ஒரு விதேமபாகச் சிரித்தேவபாறு மறுவமபாழி 
கூறுவபார்:

"குழல்வபாயவமபாழி! உணடவ மட்டுமல்ல; கபாதிலும், கண்ணிலும், மனைத்திலும் படுகிறை விஷயேங்கடளக் 
கூடை இப்படி வமன்று தின்று உண்டைபால் தேபான் சீரணமபாகிறைத எனைக்கு. அறிவும் சிந்தேடனையும் 
உளளவர்களுக்கு இந்தே நிதேபானைம் ஒரு பலவீனைம் தேபான், அம்மபா! ஆனைபால் எங்களுடடையே ஒதர பலமும் இந்தே
நிதேபானைத்தில் தேபான் அடைங்கியிருக்கிறைத."

அடுத்தேடுத்தத் வதேபாடைர்ந்த இடடையேபாற்று மங்கலத்தில் வகபாளடளயும், திருட்டும் நடைப்பத 
பரபரப்பூட்டைக் கூடியேவதேபாரு வசயதியேபானைபாலும் அவர் பரபரப்படடைகிறை மபாதிரி வவளியில் கபாட்டிக் 
வகபாளளவில்டல.

"தவளபான்! பதேற்றைப்படைபாததே! நடைந்தேடதேவயேல்லபாம் ஆர அமரச் சிந்தித்த நிதேபானைமபாக எனைக்குச் வசபால்" 
என்று அவடனைக் தகட்டைபார் அவர்.

"சுவபாமி ஆயுதேங்கடளக் கடைத்திக் வகபாண்டு தபபாக வந்தேவர்கள யேபார்? அவர்கள எப்தபபாத தீவின் 
எல்டலக்குள பிரதவசித்தேபார்கள என்றை விவரங்கவளல்லபாம் எங்களுக்குத் வதேரியேபாத. 
ஆயுதேங்கடளவயேல்லபாம் படைகில் ஏற்றிப் பறைளியேபாற்டறைக் கடைந்த வசன்று வகபாண்டிருந்தே தபபாத 
தேற்வசயேலபாகக் கடரப் பக்கம் வந்தே யேவனைக் கபாவல் வீரர்கள பபார்த்த விட்டைனைர். உடைதனை அவர்கள ஓடி 
வந்த ததேபாணித்தடறைக்கு அருகில் குடிடசயில் படுத்தக் வகபாண்டிருந்தே என்டனை எழுப்பி, ஆற்றில் 
தபபாகும் படைகு யேபாருடடையேவதேன்று விசபாரித்தேபார்கள. நபான் எனைக்குத் வதேரியேபாத என்தறைன். உடைதனை 
எல்தலபாருமபாக ஓடிப் தபபாயப் பபார்த்ததேபாம். நிலவடறை, விருந்த மபாளிடக எல்லபாம் திறைந்த கிடைந்தேனை. 
அவசரம் அவசரமபாக உளதள நுடழந்த பபார்த்ததேபாம். என்னை நடைந்திருக்க தவண்டுவமன்று எங்களுக்குப் 
புரிந்த விட்டைத. விடரவபாக இரண்டு படைகுகளில் ஏறிக் வகபாண்டு வசன்று, அந்தேப் படைகு நடு ஆற்டறைக் 
கடைப்பதேற்குள அடதே வடளத்தக் வகபாண்தடைபாம். படைகில் ஆயுதேங்கடள ஏற்றிக் கனைம் உண்டைபாக்கிக் 
வகபாண்டிருந்தேதேபால் அவர்களபால் தவகமபாகச் வசலுத்தித் தேப்பிக் வகபாண்டு தபபாக முடியேவில்டல. அந்தேத் 
திருட்டுப் படைகில் இரண்தடை ஆட்கள தேபான் இருப்பத தபபால் வதேரிந்தேத. நபாங்கள அருகில் வநருங்கிப் 
பிடிப்பதேற்குள ஆயுதேங்கதளபாடு படைடக ஆற்றில் கவிழ்த்த விட்டுத் தேபாங்களும் குதித்த நீந்தித் தேப்பி 
விட்டைபார்கள அந்தே ஆட்கள."

"தவளபான்! அவர்கள யேபாரபாயிருக்க முடியுவமன்று உனைக்குத் ததேபான்றுகிறைத? வந்த தபபானைவர்கடள 
இன்னைபாவரன்று கண்டு வகபாளவதேற்கு ஏற்றை அடடையேபாளங்கள எவற்டறையேபாவத அவர்கள விட்டுச் 
வசன்றிருக்கிறைபார்களபா?" இப்படிக் தகட்டுக் வகபாண்தடை தவளபானுடடையே முகத்டதே உற்றுப் பபார்த்தேபார் 
மகபாமண்டைதலசுவரர்.

"சுவபாமி! ஆயுதேங்கடளத் திருடிக் வகபாண்டு தபபாக வந்தேவர்கள மிகவும் சபாமர்த்தியேமுளளவர்களபாக 
இருக்க தவண்டும். தேங்கடள இனைம் வதேரிந்த வகபாளவதேற்தகற்றை எந்தே அடடையேபாளங்கடளயும் அவர்கள 
விட்டுச் வசல்லவில்டல. வந்தேவர்களில் யேபாதரபா ஒருவர் இடுப்புக் கச்டசயேபாக அணிந்தே வவண்பட்டுத் 
தணி ஒன்று மட்டும் நீரிலும், தசற்றிலும் நடனைந்த விருந்த மபாளிடகப் பின்புறைமுளள பறைளியேபாற்றுப் 
படித்தடறையில் கிடடைத்தேத. அடதே அடடையேபாளமபாக டவத்தக் வகபாண்டு எடதேயும் கண்டுபிடிக்க 
முடியுவமன்று ததேபான்றைவில்டல."

மகபாமண்டைதலசுவரர் வமல்லச் சிரித்தேபார். "தவளபான்! அந்தே வவண்பட்டுத் தணிடயே இப்தபபாத இங்தக 
வகபாண்டு வந்திருக்கிறைபாயேபா?" என்று அவர் தகட்டைவுடைன் தவளபான் தேன் அங்கியில் மடறைத்த டவத்தக் 
வகபாண்டிருந்தே அந்தே வவண்பட்டுத் தணிடயே எடுத்த அடைக்க ஒடுக்கமபாக அளித்தேபான். அவர் அடதே 
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விரித்தப் பபார்க்க முயேன்றைபார். ஆற்று நீதரபாடு வசம்மண் தசறும் படிந்த உலர்ந்த தபபாயிருந்தேதேபால் அதில் 
ஒன்றுதம வதேளிவபாகத் வதேரிந்த வகபாளள முடியேவில்டல.

"சிறித தநரம் நீ இங்தகதயே கபாத்தக் வகபாண்டிரு" என்று தவளபானிடைம் கூறிவிட்டு அந்தேப் பட்டுத் 
தணியுடைன் உளதள வசன்றைபார் அவர். தவளபான் வியேப்பும் பயேமும் தபபாட்டியிடும் மனை உணர்ச்சிதயேபாடு 
அங்தகதயே கபாத்திருந்தேபான்.

அடர நபாழிடகக்குப் பின் மகபாமண்டைதலசுவரர் மறுபடியும் சிரித்தக் வகபாண்தடை அவன் முன் 
ததேபான்றினைபார்.

"தவளபான்! யேபார், எவருடடையே தூண்டுதேலபால் ஆயுதேங்கடளத் திருடுவதேற்கு வந்தேபார்கள என்றை விவரம் 
எனைக்குத் வதேரிந்த விட்டைத. இதில் கவடலப்படுவதேற்தகபா, பயேப்படுவதேற்தகபா ஒன்றுதம இல்டல. நீ 
உடைதனை இடடையேபாற்று மங்கலத்தக்குத் திரும்பிப் தபபாய நபான் வசபால்கிறைபடி வசய. பறைளியேபாற்றில் எந்தே 
இடைத்தில் படைகு கவிழ்க்கப்பட்டைததேபா, அங்தக ஆட்கடள மூழ்கச் வசயத ஆயுதேங்கடளக் கிடடைத்தே 
வடரயில் வவளிதயே எடுத்த விடை தவண்டும். ஆற்றின் தவகத்தினைபால் இழுத்தக் வகபாண்டு தபபாகிறை 
அளவுக்கு இப்தபபாத வவளளம் கடுடமயேபாக இரபாத. ஆகதவ கவிழ்ந்த மூழ்கியே ஆயுதேங்கடளப் 
வபரும்பபாலும் குடறைவின்றி எடுத்த விடைலபாம். அவ்வபாறு எடுத்தே ஆயுதேங்கடளயும், இப்தபபாத நபான் 
உன்னிடைம் எழுதிக் வகபாடுக்கப் தபபாகும் ஓடலடயேயும் வகபாண்டு தபபாய தநதர தகபாட்டைபாற்றுப் 
படடைத்தேளத்தில் இருக்கும் தேளபதி வல்லபாளததேவனிடைம் தசர்த்த விடை தவண்டும்."

"அப்படிதயே வசயதவிடுகிதறைன் சுவபாமி!"

"வசயவத வபரிதில்டல, தவளபான்! நபான் வசபால்கிறைபடி கவனைமபாக நடைந்த வகபாளள தவண்டும். என் 
ஓடலடயேயும் ஆயுதேங்கடளயும் தேளபதியிடைம் வகபாடுத்தே பின் அங்தக ஒரு வநபாடிப்தபபாத கூடை 
அநபாவசியேமபாக நீ தேபாமதிக்கக் கூடைபாத. தேளபதி உன்னிடைம் தூண்டித் தடளத்த ஏதேபாவத தகட்க 
முயேன்றைபாலும் நீ அவற்றுக்கு மறுவமபாழி கூறைபாமல் உடைதனை நழுவி வந்த விடை தவண்டும்."

தவளபான் பயேபக்தி நிடறைந்தே முகத்தில் மிரண்டை பபார்டவதயேபாடு 'ஆகட்டும்' என்பதேற்கு அறிகுறியேபாக 
மகபாமண்டைதலசுவரருக்கு முன் தேடலயேடசத்தேபான்.

"சரி, அப்படியேபானைபால் நீ இப்தபபாததே புறைப்படை தவண்டியேததேபான்" என்று அவர் விடடை வகபாடுத்தே பின்பும் 
அவன் தேயேங்கி நின்றைபான். எடதேதயேபா அவரிடைம் தகட்கலபாமபா, தவண்டைபாமபா என்று தேனைக்குளதளதயே 
எண்ணப் தபபாரபாட்டைத்தடைன் அவன் தேயேங்கி நிற்பதேபாகத் ததேபான்றியேத.

"தவளபான்! ஏன் தேயேங்கி நிற்கிறைபாய? மனைத்தில் பட்டைடதேக் தகள!"

"சுவபாமீ! அந்தேப் பட்டுத் தணியிலிருந்த ஏதேபாவத அடடையேபாளம் புரிந்தேதேபா?" என்று வமன்று விழுங்கும் 
வபார்த்டதேகதளபாடு பயேந்த வகபாண்தடை தகட்டைபான் அவன்.

"அடடையேபாளவமல்லபாம் நன்றைபாகத்தேபான் புரிந்திருக்கிறைத. ஆனைபால் அடதே நீ இப்தபபாத வதேரிந்த வகபாளள 
தவண்டுவமன்கிறை அவசியேமில்டல" என்று புன்னைடகதயேபாடு பதில் கூறினைபார் மகபாமண்டைதலசுவரர். 
தவளபான் மறுதபச்சுப் தபச வபாயின்றித் தேளபதிக்கபாக அவர் எழுதிக் வகபாடுத்தே ஓடலடயே வபாங்கிக் 
வகபாண்டு வசன்றைபான். அம்பலவன் தவளபாடனை இடடையேபாற்று மங்கலத்தக்கு அனுப்பியே பின்பு 
வண்ணமகள புவனைதமபாகினிடயேத் தேம்முடடையே இருப்பிடைத்தக்கு வரவடழத்தேபார் அவர்.

புவனைதமபாகினி வந்த வணங்கினைபாள. "வபண்தண! உன்னிடைம் ஒரு வசயதி விசபாரித்தத் வதேரிந்த 
வகபாளவதேற்கபாகக் கூப்பிட்தடைன். ஆபத்ததேவிகள தேடலவன் மகரவநடுங்குடழக்கபாதேன் இங்தக 
அரண்மடனையில் தேபான் இருக்கிறைபானைபா? உனைக்குத் வதேரிந்திருக்குதம?" என்று அவர் அந்தேப் வபண்ணிடைம் 
தகட்டைபார். ஆபத்ததேவிகள தேடலவனின் வபயேடர அவருடடையே வபாயிலிருந்த தகளவிப்பட்டை உடைதனை 
அந்தேப் வபண்ணின் முகத்தில் பயேத்தின் உணர்ச்சியேடலகள குமிழியிட்டுப் பரவுவத தபபான்றைவதேபாரு 
சபாயேல் பரவியேத.

"பயேப்படைபாமல் வசபால் அம்மபா!" மீண்டும் அவடளத் தூண்டினைபார் அவர்.

"சுவபாமி! வசன்றை சில நபாட்களபாக அந்தே முரட்டு மனிதேடர அரண்மடனை எல்டலயிதலதயே நபான் 
கபாணவில்டல. ஆனைபால் மறுபடியும் இன்று கபாடலயில் இங்கு பபார்த்ததேன்" என்று மருண்டை 
பபார்டவதயேபாடு முன்னும் பின்னும் திரும்பிப் பபார்த்தக் வகபாண்தடை வமல்ல அவருக்குப் பதில் 
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வசபான்னைபாள வண்ணமகள.

"இவ்வளவுதேபான் உன்னிடைமிருந்த எனைக்குத் வதேரியே தவண்டும். இனிதமல் நீ தபபாகலபாம்."

புவனை தமபாகினி மறுபடியும் அவடர வணங்கிவிட்டு வந்தே சுவடு வதேரியேபாமல் திரும்பிச் வசன்றைபாள. 
அவள வசன்றை பின் சிறித தநரம் இரண்டு டககடளயும் பின்னைபால் கட்டிக் வகபாண்டு அளவபாக 
அடிவபயேர்த்த டவத்த குறுக்கும் வநடுக்குமபாக நடைந்தேபார் அவர். மனைத்தில் அளவபாகத் வதேளிவபாக 
தவகமபாகச் சிந்தேடனைகள ஓடும் தபபாத இப்படி நடைந்த வகபாண்தடை திட்டைமிடுவத அவரத வழக்கம். 
சிறித தநரத்தில் ஏததேபா ஒரு முடிவுக்கு வந்தேவரபாக அங்கிருந்தே கபாவலன் ஒருவடனைக் டகதேட்டி 
அடழத்தேபார். அவன் அருகில் வந்தேதம், "இததேபா பபார்! நபான் வசபால்வடதேத் வதேளிவபாகக் தகட்டுக் வகபாள. 
இன்னும் கபால் நபாழிடகக்குள ஆபத்ததேவிகள தேடலவன் இந்தே அரண்மடனையின் எந்தே மூடலயில் 
இருந்தேபாலும் ததேடி அடழத்தக் வகபாண்டு வபா. இடதே உடைதனை வசய" என்றைபார்.

கருங்கல்லின் தமல் வரிடசயேபாக நிறுத்தி நிறுத்தித் தேபாளகதி பிடழயேபாமல் உளிடயே அடித்தேபாற் தபபால் 
ஒலித்தே அந்தே வபார்த்டதேகளின் கம்பீரத்தக்குத் தேடலவணங்கி நடைந்தேபான் அவன். மீண்டும் அளவபாக 
அடிவயேடுத்த டவத்த குறுக்கும் வநடுக்குமபாக நடைந்தேபார் அவர். ஆபத்ததேவிகள தேடலவடனைக் கூட்டிக் 
வகபாண்டு வர எவ்வளவு தநரமபாகுவமன்று அவர் எதிர்பபார்த்தேபாதரபா அவ்வளவு தநரம் ஆகவில்டல. 
அவரபால் அனுப்பப்பட்டை கபாவலன் மிகச் சில விநபாடிகளுக்குளதளதயே மகரவநடுங்குடழக்கபாதேடனை 
அடழத்தக் வகபாண்டு வந்த அவர் முன் நிறுத்தி விட்டைபான். தவங்டகப் புலி தபபால் வபாட்டை சபாட்டைமபானை 
ததேபாற்றைத்டதேயுடடையே அந்தே மபாவீரன் தணிவு ஓயந்த ஒடுங்கித் தேடலதேபாழ்த்தி நபாணத்ததேபாடு அவர் முன் 
வந்த நின்றைபான். தேம்முன் வருகிறை வபண்கடளவயேல்லபாம் நபாணப் புன்னைடக பூக்கச் வசயயும் ஆற்றைல், 
அழகும் வீரமும் உளள சில ஆண்களுக்கு உண்டு. அடதேப் தபபாலதவ அறிவும் அறைமும் ஒழுக்கமும் 
உளள சில வபரியேவர்கள தேமக்கு முன் நிற்கும் ஆண்கடளக் கூடை ஒடுங்கிப் வபண் தேன்டம எயதேச் வசயத 
விடுவபார்கள. டககடளப் பின்புறைம் கட்டிக் வகபாண்டு இடமயேபா விழிப்பபார்டவயுடைன் நிமிர்ந்த 
தேன்டனைதயே பபார்த்தக் வகபாண்டு நிற்கும் அந்தே மனிதேருக்கு முன்னைபால் ஆபத்ததேவிகள தேடலவன் வபண் 
தேன்டம எயதினைபாற் தபபால் தேபான் நபாணி நின்றைபான்.

கபாவலடனை அங்கிருந்த வவளிதயேறுமபாறு டசடக வசயதேபார் மகபாமண்டைதலசுவரர். அவன் 
வவளிதயேறினைபான்.

"குடழக்கபாதேபா! இததேபா, என் டகயிலிருக்கும் இந்தேப் வபபாருடளக் வகபாஞ்சம் பபார்" என்று வசபால்லிக் 
வகபாண்தடை பின்புறைம் இருந்தே டகடயே உயேர்த்தி அவன் முகத்தக்கு தநர் எதிதர வகபாண்டு வந்த நீட்டினைபார் 
அவர். அவருடடையே டகயிலிருந்த விரிந்தே வவண்பட்டுத் தணிடயேப் பபார்த்தே தபபாத அவன் முகம் ஏன் 
அப்படிப் பயேந்த வவளிறிப் தபபாகிறைத? அழுக்கும் தசறுமபாக இருந்தே அந்தேத் தணி நீரில் நன்றைபாகக் 
கழுவப்பட்டிருந்தேத. இப்தபபாத ஆபத்ததேவிகளின் அடடையேபாளச் சின்னைங்கள அதில் வதேளிவபாகத் 
வதேரிந்தேனை. அவருடடையே டகயில் அந்தேத் தணி ஆடி அடசந்த நடுங்கினைபாற் தபபால் அவனுடடையே உடைல் 
விதிர் விதிர்ப்புற்று நடுங்கியேத.

"இம்மபாதிரிச் சின்னைங்கதளபாடு கூடியே வவண்பட்டுத் தணிடயே ஆபத்ததேவிகள தேம் இடுப்புக் கச்டசயில் 
அணிவத வழக்கமல்லவபா?"

"ஆம் சுவபாமி! வழக்கம் தேபான்."

அவனுடடையே பதிடலக் தகட்டு அவர் சிரித்தேபார். சிரித்தக் வகபாண்தடை "வகபாஞ்ச நபாட்களபாகதவ 
ஆபத்ததேவிகளுக்வகல்லபாம் ஞபாபக மறைதி அதிகமபாகிவிட்டைத தபபாலிருக்கிறைத. இடுப்பில் அணிந்த 
வகபாளவதேற்குப் பதிலபாக எங்வகங்தகபா நிடனைத்தே இடைங்களிவலல்லபாம் இந்தேத் தணிடயேப் தபபாட்டு 
விட்டுப் தபபாயவிடுகிறைபார்கள" என்று குத்தேலபாகச் வசபான்னைபார். அவருடடையே குத்தேல் அவனுக்குப் புரிந்தேத. 
முன்பு ஒரு முடறை அந்தேத் தணிடயேத் தேவறை விட்டு விட்டு அவர் டகயில் அகப்படை தநரும்படி 
இடைங்வகபாடுத்தே தேன் முட்டைபாளதேனைத்டதே வநபாந்த வகபாண்டு நின்றைபான் அவன். அவ்வளவு விடரவபாக அத 
கண்டுபிடிக்கப்பட்டு அவருடடையே இடைத்டதேத் ததேடி எப்படி வந்த தசர்ந்தேவதேன்பததேபான் அவனுக்கு 
விளங்கவில்டல. திடகப்தபபாடு வவட்கி விழித்தக் வகபாண்டு நின்றைபான் அவன்.

"பரவபாயில்டல! உனைக்கு உரிடமயேபானை வபபாருள என் டகயில் கிடடைத்தேபால் உடைதனை உன்டனைக் கூப்பிட்டு 
அடதே உன்னிடைம் ஒப்படடைக்க தவண்டியேத என் கடைடமயேல்லவபா? அதேனைபால் தேபான் உன்டனை 
வரவடழத்ததேன். தவவறைபான்றுமில்டல. இந்தேபா இடதேக் வகபாண்டு தபபா. இனிதமல் இப்படி நடைக்கபாமல் 
பபார்த்தக் வகபாள!" - ஒன்றுதம நடைவபாதேத தபபால் சர்வசபாதேபாரணமபாக அவடனைக் கூப்பிட்டு அடதேக் 
வகபாடுத்த எச்சரித்த அனுப்புபவர் தபபால் தேபான் தபசினைபார் அவர். அந்தேச் சூழ்நிடலயில் 
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அப்படிவயேபான்றும் வதேரியேபாதேத தபபால் நடைந்த வகபாளவததேபான் நல்லவதேன்று அவருக்குப் பட்டைத. 
'அரசியேல் வபாழ்வில் ஒன்றும் வதேரியேபாதேவன் எல்லபாம் வதேரிந்தேத தபபால் நடித்தேபால் ஈரம் புலரபாதே பச்டச 
மண்குடைத்தில் டவத்தே தேண்ணீர் தபபால் பலவீனைங்கள விடரவில் வவளிப்பட்டுத் ததேபாற்றுவிடுவபான். 
எல்லபாம் வதேரிந்தேவன் ஒன்றும் வதேரியேபாதேத தபபால் நடித்தேபால் இறுதிவடர வவற்றிடயே உறுதிப்படுத்திக் 
வகபாண்டு விடுவபான். இந்தேத் தேத்தவத்தில் மகபாமண்டைதலசுவரருக்கு அடசக்க முடியேபாதே நம்பிக்டக. 
எண்ணங்கடளயும் அனுபவங்கடளயும் நபான்கு மடைங்கு தேற்வபருடமதயேபாடு கலந்த 
கபாண்பவர்களிடைவமல்லபாம் அளந்த வகபாண்டு திரியும் சபாமபானியே மனிதே ஆசபாபபாசங்களுக்கு 
அப்பபாற்பட்டைவர்.

ஆபத்ததேவிகள தேடலவன் டகயில் அவர் அந்தேப் பட்டுத் தணிடயேக் வகபாடுத்தே தபபாத ஒன்றுதம 
வதேரியேபாதேவர் தபபால் சிரித்தக் வகபாண்டு வகபாடுத்தேபார். ஆனைபால் அவதனைபா அதிர்ச்சியேடடைந்த கூனிக் குறுகி 
நடுங்கி அடதே வபாங்கிக் வகபாண்டு விடடைவபற்றுச் வசன்றைபான். படகவர்களிடைமும் அநபாகரிகமபாகப் 
படகத்தக் வகபாளளும் பழக்கம் அவருக்கு இல்டல. யேபார் யேபாவரல்லபாம் வபபாறைபாடமயேபால் தேமக்தக 
குழிபறித்தக் வகபாண்டிருப்பதேபாக அவர் உணர்கிறைபாதரபா, அவர்களிடைம் கூடை நபாகரிகமபாக நடைந்த 
வகபாளளும் பண்டப அறிவு அவருக்குக் கற்பித்திருந்தேத. வபபான்மடனைக் கூற்றைத்தக் கழற்கபால் மபாறைனைபார் 
ஒப்புரவு வமபாழி மபாறைபா ஓடலதயேபாடு வந்தேடதே அறிந்தே தபபாத கூடை நபாகரிகமபாகதவ நடைந்த வகபாண்டைபார் 
அவர். தேன் கழுத்டதே அறுக்க வபாடள ஓங்கி வருபவனிடைம் கூடை "தபபார் இலக்கணப்படி வபாடள ஓங்க 
தவண்டியே முடறை இத" என்று முடறைடயேச் வசபால்லிக் வகபாடுத்த விட்டு அதேன்பின் எதிர்ப்பதேற்குத் 
தேயேபாரபாகும் அறிவின் நபாகரிகம் அத! வபாளின் கூர்டமக்கு இருப்படதேக் கபாட்டிலும் அதிக ஆற்றைல் அந்தே 
நபாகரிகத்தக்கு உண்டு!

மகபாமண்டைதலசுவரரிடைம் விடடைவபற்றுக் வகபாண்டு இடடையேபாற்று மங்கலம் திரும்பியே படைதகபாட்டி 
அம்பலவன் தவளபான் உடைதனை பறைளியேபாற்றில் மூழ்கியே ஆயுதேங்கடள வவளிதயேற்றை ஏற்பபாடு வசயதேபான். 
அடவகடள முடறையேபாக வவளிதயேற்றி ஒழுங்குபடுத்தே இரண்டு நபாட்கள ஆயினை அவனுக்கு. மறுநபாதள 
ஆயுதேங்கடளயும், மகபாமண்டைதலசுவரர் தேளபதிக்வகன்று வகபாடுத்த அனுப்பியே ஓடலடயேயும் 
தகபாட்டைபாற்றுப் படடைத்தேளத்தில் வகபாண்டு தபபாயச் தசர்த்த விட்டைபான் அவன். அவருடடையே 
கட்டைடளப்படிதயே தேளபதியிடைம் அதிகம் தபசபாமல் ஆயுதேங்கடள அளித்தே டகதயேபாடு ஓடலடயேயும் 
அளித்த விட்டுத் திரும்பினைபான் அம்பலவன் தவளபான்.

'குடழக்கபாதேன் கடைத்திக் வகபாண்டு வர முயேன்று முடியேபாமற் தபபாயப் பறைளியேபாற்றில் கவிழ்க்கப்பட்டை 
ஆயுதேங்கடள மகபாமண்டைதலசுவரதர சிரத்டதேயேபாக எடுத்தத் தேனைக்கு அனுப்பியே தநபாக்கவமன்னை?' - என்று
புரியேபாமல் பயேமும் திடகப்பும் வகபாண்டு, அவர் தேனைக்குக் வகபாடுத்தேனுப்பியிருந்தே ஓடலடயேப் பிரித்தேபான் 
தேளபதி.

"அன்புளள தேளபதி வல்லபாளததேவனுக்கு, இடடையேபாற்று மங்கலம் நம்பி எழுதம் திருமுகம். இடடையேபாற்று
மங்கலம் நிலவடறையிலிருந்தே ஆயுதேங்கடள இரகசியேமபாகக் கடைத்திக் வகபாண்டு தபபாவதேற்கபாகக் 
குடழக்கபாதேன் மூலம் நீ இவ்வளவு வபரியே கபாரியேங்கள வசயதிருக்க தவண்டைபாம். உனைக்கு அவற்றில் 
விருப்பம் இருப்பதேபாக எனைக்கு ஒரு வபார்த்டதே வதேரிவித்திருந்தேபால் நபாதனை மூட்டடை கட்டி உனைக்கு 
அனுப்பியிருப்தபன். என்னுடடையே பலம் தகவலம் அந்தே வபாளகளின் நுனியில் அடைங்கியிருப்பதேபாக நீ 
கணக்கிட்டிருந்தேபால் அத தேப்புக் கணக்கு என்படதே இப்தபபாதேபாவத உணர்ந்த வகபாள. வபாளும், தவலும் 
எதிரிகடளத் ததேடிச் வசன்று தேன் நுனியேபால் குத்தே தவண்டும். ஆனைபால், தேளபதி! அறிவின் நுனியில் 
எதிரிகள தேபாமபாகதவ வந்த தேங்கடளக் குத்திக் வகபாண்டு மபாயகிறைபார்கள. இடதே உனைக்கு இப்தபபாத கூறி 
டவக்கிதறைன். வகபாளடளக் கூட்டைத்தேபார் வசயவத தபபால் இப்படி ஒரு கபாரியேத்டதேத் வதேன்பபாண்டி 
நபாட்டுத் தேளபதி வசயதிருக்க தவண்டைபாம் என்பத என் கருத்த."

திருமுகத்டதேப் படித்தேவுடைன் தேளபதி திடுக்கிட்டைபான். அதிலிருந்தே வபார்த்டதேகவளல்லபாம் ததேளகளபாக 
மபாறி அவடனை ஒதர சமயேத்தில் வகபாட்டுவத தபபாலிருந்தேத.
---------
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2.35. தபபார் முரசு முழங்கியேத

வகபாற்டக, கரவந்தேபுரம் பகுதிகளில் வடைதிடச அரசர்களபால் இரகசியேமபாக ஏவப்பட்டை ஆட்கள 
என்வனைன்னை வசயேல்கடளச் வசயதேபார்கதளபா, இததே வடகடயேச் தசர்ந்தே வசயேல்கடள 
மகபாமண்டைதலசுவரரபால் ததேர்ந்வதேடுத்த அனுப்பப் வபற்றை ஆட்கள வடைக்தக வசயதேனைர். தகபானைபாட்டு 
ஊர்ப்புறைங்களிலும், கீடழப்பழுவூடரச் தசர்ந்தே இடைங்களிலும், தசபாழ மண்டைலத்த எல்டலப் 
புறைங்களிலும், பலப்பல மபாறு தவடைங்களில் சுற்றி வந்தேனைர் வதேன்பபாண்டி நபாட்டு ஆட்கள. தேங்கடளச் 
தசர்ந்தே வீரன் ஒருவன் வகபாடும்பபாளூர் அரண்மடனையில் உளவறியும் தபபாத பிடிபட்டு உயிர் இழக்க 
தநர்ந்தே வசயதிடயேக் தகளவிப்பட்டை பின்பும் அவர்கள தேளர்ச்சிதயேபா, பயேதமபா அடடையேவில்டல. 
அடிக்கடி மகபாமண்டைதலசுவரருக்குச் வசயதியேனுப்பிக் வகபாண்டிருந்தேனைர் அவர்கள.

இந்தே நிடலயில் வகபாடும்பபாளூரில் ஒன்று கூடித் தேங்கியிருந்தே வடைதிடசயேரசர்கள நன்றைபாக 
விழிப்படடைந்த விட்டைபார்கள. வதேன்பபாண்டி நபாட்டின் தமல் படடைவயேடுப்பத பற்றி உண்டமயிதலதயே 
அவர்களுக்கு இப்தபபாத பயேமும், மடலப்பும் ஏற்பட்டிருந்தேனை. இலங்டகப் படடை உதேவியும், தசரர் 
படடை உதேவியும் வதேன்பபாண்டி நபாட்டுக்குத் கிடடைத்தேபால் தேங்கள படடையின் கூட்டைணி என்னை ஆவவதேன்றை 
அச்சம் அவர்களுக்கு வமல்ல வமல்ல உண்டைபாகியிருந்தேத. ததேவரபாட்டியின் வகபாற்றைடவக் கூத்டதேக் 
கண்டுகளித்தே மறுநபாள கபாடல வதேன் திடச ஒற்றைடனைக் கழுதவற்றிக் வகபான்றை பின் அவர்கள பலத்தே 
சிந்தேடனையில் ஆழ்ந்தேனைர்.

மூன்றைபாம் முடறையேபாகப் தபபார்த் திட்டைங்கடளப் பற்றிக் கலந்த தபச ஒன்று கூடியே தபபாத முதேல் இரண்டு 
கூட்டைங்களிலும் இருந்தே சுறுசுறுப்பும், ஆவலும் குன்றிச் தசபார்ந்த வதேன்பட்டைனைர் அவர்கள. அந்தே 
விதேமபானை தசபார்டவயும் அதேனைபால் உண்டைபாகும் தேபாழ்வு மனைப்பபான்டமடயேயும் வளர விடைக் கூடைபாவதேன்று 
கவடலப்பட்டைவன் தசபாழன் ஒருவன் தேபான். வதேன் திடசப் படடைவயேடுப்புக்கு வசதியேபாக இருக்குவமன்று 
முன்பு உடறையூரில் நடைந்தே முதேற் கூட்டைத்தில் தேபான் கூறியே வழிகள அறைதவ ததேபாற்று விட்டைதேனைபால் 
வகபாடும்பபாளூரபான் கூடைத் தேளர்ந்த ஒடுங்கியிருந்தேபான். அந்தே நிடலயில் தசபாழன் அவர்களுக்கு 
ஊக்கமூட்டிப் தபசத் வதேபாடைங்கினைபான்.

"நண்பர்கதள! என் பபாட்டைனைபார் விஜேயேபாலயே தசபாழர் வதேபாண்ணூற்றைபாறு விழுப்புண்கடளத் தேம் 
திருதமனியில் தேபாங்கிப் புகழ் வபற்றைபார். எந்டதேயேபார் ஆதித்தே தசபாழர் வபபான்னிவள நபாட்டில் 
பபாண்டியேர்கடளயும், பல்லவர்கடளயும் கடளவயேனை நீக்கித் தேனிப்வபருஞ் தசபாழமண்டைலங் கண்டு 
மகிழ்ந்தேபார். என்னுடடையே ஆட்சிக் கபாலத்தக்குள 'மதடர வகபாண்டை தகபாப்பரதகசரி' என்றை சிறைப்புப் 
வபயேடர அடடையே விரும்பிதனைன். ஓரளவு அடடைந்தம் விட்தடைன். மதடர நகரத்டதே வவன்றைத மட்டும் 
தபபாதேபாத; பபாண்டியே நபாடு முழுவதம் வவன்றைபால் தேபான் எனைக்குப் வபருடம; என்டனைச் சூழ்ந்தளள 
உங்களுக்கும் வபருடம. பின்னைபால் ஒரு சமயேம் நமத வலிடமயும், சூழ்நிடலயும் 
இடைங்வகபாடுக்குமபானைபால் ஈழநபாடு வடர படடைவயேடுத்தச் வசல்ல தவண்டும் என்று கூடை எனைக்கு ஆவல் 
இருக்கிறைத. சில கபாரியேங்கடள நபாம் எதிர்பபார்த்தேபடி நடைத்தி வவற்றி வபறை முடியேவில்டல என்பதேற்கபாக 
இப்படிச் தசபார்ந்த தபபாயவிடைக் கூடைபாத. நபாம் ஐந்த தபரும் யேபாருக்கு எந்தே வடகயில் குடறைந்தேவர்கள? 
கீடழப்பழுவூர்ச் சிற்றைரசரிடைமும், வகபாடும்பபாளூர் குறுநில மன்னைரிடைமும் வலிடமயும் திறைடமயும் 
வபாயந்தே படடைகள இருக்கின்றைனை. இவற்றுடைன் எனைத தசபாழ மண்டைலப் வபரும் படடையும் தசர்ந்தேபால் 
நபாம் வபருகி விடுகிதறைபாம். அரசூருடடையேபானும், பரதூருடடையேபானும் படடைத் தேடலடம பூண்டு 
அருடமயேபாகப் தபபார் புரிவதில் இடணயேற்றைவர்கள. வதேன்பபாண்டி நபாட்டைபாருக்கு எவ்வளவுதேபான் 
படடையுதேவி கிடடைக்கட்டுதம! நமக்வகன்னை கவடல? நம்முடடையே படடைக் கூட்டுறைவின் முன் அவர்கள 
என்னை வசயயே முடியும்? தமலும் வதேன்பபாண்டி நபாட்டிலிருந்த நமக்குக் கிடடைக்கும் வசயதிகளபால் 
அங்கும் நிடலடம அவ்வளவு வதேளிவபாக இருப்பதேபாகத் வதேரியேவில்டலதயே? இடடையேபாற்று மங்கலம் 
மகபாமண்டைதலசுவரர் மபாளிடகயிலிருந்தே பபாண்டியே ம்ரபின் அரசுரிடமச் சின்னைங்கள வகபாளடள 
தபபாயவிட்டைதேபாக தநற்று வகபாற்றைடவக் கூத்டதேப் பபார்த்தக் வகபாண்டிருந்தே தபபாத வகபாடும்பபாளூரபார் 
வந்த ஒரு வசயதி வசபான்னைபார். தநற்டறைக்குப் பிடிபட்டை அந்தே ஒற்றைனிடைமிருந்த எவ்வளதவபா 
இரகசியேங்கடளத் வதேரிந்த வகபாளளலபாவமன்று நிடனைத்திருந்ததேன். அவதனைபா கழுமரத்தில் உயிடரப் 
பலி வகபாடுக்கிறை வடர ஒரு வபார்த்டதே கூடை நமக்குச் வசபால்லவில்டல. இரபாசசிம்மன் இலங்டகயிலும், 
தேபாயவழி மூலம் தசரர்களிடைமும் படடை உதேவி வபறைலபாவமன்று நம் கபாதில் வசயதிகள விழுகின்றைனை. அத 
எப்படியேபானைபாலும் நம்முடடையே படடைவயேடுப்டப நபாம் உறுதி வசயத வகபாண்டு விடை தவண்டியேததேபான். 
உங்கள கருத்தகடளயும் மனைம் விட்டுச் வசபால்லிவிடுங்கள."

தசபாழன் முகத்டதேதயே பபார்த்தேவபாறு தபச்டச உற்றுக் தகட்டுக் வகபாண்டிருந்தே நபால்வரும் தபச்சு நின்றைதம் 
தேங்களுக்குள ஒருவடர ஒருவர் பபார்த்தக் வகபாண்டைனைர்.
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"தநற்று நடைந்தே சம்பவத்திலிருந்த நம்முடடையே ஆட்சிக்குட்பட்டை பகுதிகளிலும் பபாண்டி நபாட்டு 
ஒற்றைர்கள தபபாதமபானை அளவு நடைமபாடிக் வகபாண்டிருக்கிறைபார்கள என்தறை என்னைபால் அநுமபானிக்க 
முடிகிறைத" என்றைபான் கண்டைன் அமுதேன்.

"அதில் என்னை சந்ததேகம்? நமத வசதிக்கபாக நபாம் நம்முடடையே ஒற்றைர்கடளத் வதேற்தக 
அனுப்பியிருக்கிதறைபாமல்லவபா? அவர்களும் அததே வசதிக்கபாக ஒற்றைர்கடள இங்தக அனுப்பத்தேபாதனை 
வசயவபார்கள?" என்று தசபாழன் பதில் கூறினைபான்.

"இளவரசன் இரபாசசிம்மன் படடை உதேவி தகபாரி இலங்டகக்குப் தபபாயிருக்கிறைபானைபா? அல்லத வஞ்சி 
மபாநகரத்தக்குப் தபபாய மடலநபாட்டுச் தசரர் படடைடயேக் வகபாண்டு வரச் வசன்றிருக்கிறைபானைபா? இரண்டுதம
இல்லபாமல் தேபான் தேங்கியிருப்பத வவளிதயே பரவிவிடைபாமல் வதேன் பபாண்டி நபாட்டிதலதயே 
தேங்கியிருக்கிறைபானைபா?" என்று அரசூருடடையேபான் தகட்டைபான்.

"எப்படியும் குமபாரபபாண்டியேன் வதேன்பபாண்டி நபாட்டு எல்டலக்குள இருக்க முடியேபாத! ஏவனைன்றைபால் நபாம் 
அனுப்பியே ஆட்கள இலங்டக தபபாகும் வழியில் வசம்பவழத் தீவில் அவடனைச் சந்தித்தக் வகபால்ல 
முயேன்றிருக்கிறைபார்கள. ஒன்று அவன் இலங்டகக்குப் தபபாயக் வகபாண்டிருக்க தவண்டும் அல்லத 
இலங்டகயிலிருந்த திரும்பி வசம்பவழத் தீவிதலதயே தேங்கி மடறைந்த வசிக்க தவண்டும்" என்று 
வகபாடும்பபாளூரபான் தேன் அநுமபானைத்டதேச் வசபான்னைபான்.

"நபாம் இன்னும் அநுமபானைங்களிதலதயே உழன்று வகபாண்டிருப்பதில் பயேனில்டல. சிந்தித்தக் வகபாண்தடை 
இருக்கும் வடரயில் அநுமபானைங்கள பயேன்படும். வசயேலில் இறைங்கும் தபபாத தீர்மபானைங்களுக்கு வந்த 
விடை தவண்டும். இப்தபபாத நபாம் முடிவபானை திட்டைத்தக்கு வந்த எண்ணங்களபாலும் வசயேல்களபாலும் 
ஒருமுகமபாக ஒன்றுபடுகிறை தநரம். எப்படியேபானைபாலும் படடைவயேடுத்தச் வசன்று பபாண்டி நபாட்டின் வதேன் 
தகபாடி வடர வவன்தறை தீருவத என்பத நம் தநபாக்கமபாகிவிட்டை பின் தேயேங்குவதேற்கு இடைமில்டல. என் 
தீர்மபானைத்டதே இப்தபபாததே உங்களிடைம் வசபால்லி விடுகிதறைன். தேஞ்டசயிலும், படழயேபாடறையிலும், 
உடறையூரிலுமபாகப் பிரிந்திருக்கும் மூன்று பிரிவபானை தசபாழ நபாட்டுப் படடைகளும் இன்னும் சிறித 
கபாலத்தில் வகபாடும்பபாளூருக்கு வந்த தசர்ந்த விடை ஏற்பபாடு வசயயேப் தபபாகிதறைன். முடிந்தேபால் இந்தேப் 
படடைகளில் ஒரு பகுதிடயேக் கடைல் வழியேபாக விழிஞத்தக்கு அனுப்பித் வதேற்தக இருந்தம் திடீர்த் 
தேபாக்குதேடலச் வசயயேலபாம். அடதேப் பற்றிப் பின்பு தயேபாசிக்கலபாம். கீடழப்பழுவூர்ச் தசடனைகடளயும் 
விடரவில் வகபாடும்பபாளூருக்குக் வகபாண்டு வந்த விடை தவண்டும். நமத வடைதிடசப் வபரும்படடை 
முதேலில் ஒன்று கூடுமிடைம் வகபாடும்பபாளூரபாக இருப்பதில் உங்களில் யேபாருக்கும் ஆட்தசபடண இருக்க 
முடியேபாத. படடைகவளல்லபாம் வகபாடும்பபாளூரில் வந்த கூடியே பின் அடவகடள இரண்டு வபரும் 
பிரிவுகளபாகப் பிரிக்க தவண்டும். படடைவயேடுப்பின் தபபாத வமபாத்தேமபாக எல்லபாப் படடைகடளயும் ஒதர 
வழியேபாகச் வசலுத்திக் வகபாண்டு தபபாயப் பபாண்டி நபாட்டில் நுடழயேக் கூடைபாத. கிழக்கு வழியேபாக ஒரு 
படடையும், தமற்கு வழியேபாக ஒரு படடையும் - இயேன்றைபால் வதேற்தக கடைல் வழியேபாக ஒரு படடையுமபாக ஒதர 
சமயேத்தில் தபபாய வடளத்தக் வகபாளள தவண்டும்" என்று தசபாழ மன்னைன் திட்டைத்டதே விவரித்தேபான்.

"அப்படியேபானைபால் பறைம்பு நபாட்டில் வதேபாடைங்கித் திருவபாதேவூர் வழியேபாக ஒரு பகுதிப் படடைடயேயும், 
சிறுமடல, திருமபால்குன்றைம் வழியேபாக மற்வறைபாரு பகுதிப் படடைடயேயும் அனுப்பலபாம். இருபகுதிப் 
படடைகளும் மதடரயில் சந்தித்தக் கலந்த தபசிக் வகபாண்டு மீண்டும் கிழக்கிலும், தமற்கிலுமபாகப் 
பிரிந்த வதேன்பபாண்டி நபாட்டுக்குள பிரதவசிக்கலபாம்" என்று கண்டைன் அமுதேன் தசபாழனின் திட்டைத்டதேதயே
தமலும் விளக்கினைபான்.

"வசயயேலபாம்! ஆனைபால் வதேன் பபாண்டிப் படடைகளும், நம் படடைகளும் எந்தே இடைத்தில் சந்திக்குவமன்று 
உறுதி வசபால்வதேற்கில்டல. எந்தே இடைத்திலும் திடீவரன்று எதிர்ப்பட்டு நம்டமத் தேபாக்கலபாம் அவர்கள!" - 
இப்படிக் கூறியேவன் பரதூருடடையேபான். "மதடரடயே நபாம் வவன்றிருந்தேபாலும் சரியேபானை பபாதகபாப்பு 
ஏற்பபாடுகடளச் வசயத அந்தே நகடரக் கபாக்கவில்டல. ஆகதவ அவர்கள படடை வலிடமயேபால் 
மதடரடயேயும் கடைந்த வந்த நம்டம எதிர்த்தேபாலும் அடதேச் சமபாளிக்க நபாம் தேயேபாரபாகத்தேபான் இருக்க 
தவண்டும்" என்று தசபாழன் மீண்டும் வற்புறுத்தினைபான்.

எல்தலபாரும் தேம் படடைகடளக் வகபாடும்பபாளூருக்குக் வகபாண்டு வர ஒப்புக் வகபாண்டைனைர். உடைதனை 
அரண்மடனை நிமித்தேக்கபாரடர வரவடழத்தப் படடை வகபாண்டு வருவதேற்கு நல்ல நபாளும், தகபாளும், 
தவடளயும், குறித்தக் வகபாண்டைனைர் அவர்கள ஐவரும். எல்லபாப் படடைகளும் வந்த தேங்குவதேற்கு 
தவண்டியே வசதிகடளச் வசயயுமபாறு தசபாழன் வகபாடும்பபாளூர் மன்னைடனை தவண்டிக் வகபாண்டைபான்.

எப்படியும் சில வபாரங்கள அல்லத சில தினைங்களுக்குள படடைவயேடுப்டப ஆரம்பித்த விடை 
தவண்டுவமன்று உறுதி வசயத வகபாண்டைனைர். இரண்டு மண்டைல கபாலம் என்று கபாலத்டதே எல்டல கட்டி 
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வடரயேறுத்தேபான் கண்டைன் அமுதேன். இரண்டு பிரிவபாகப் பிரிந்த வதேன் திடச வசல்லும் படடைகளுக்கு 
அரசூருடடையேபானும், பரதூருடடையேபானும் தேளபதிகளபாக இருக்க தவண்டுவமன்று மற்றை மூவரும் 
தவண்டிக் வகபாண்டைனைர். அவர்களும் மறுக்கபாமல் ஒப்புக் வகபாண்டைபார்கள.

"நம் படடைவயேடுப்பில் வவற்றி கிடடைக்கும் என்பதேற்கு எடுத்தே எடுப்பிதலதயே நமக்கு நல்ல சகுனைந்தேபான் 
கிடடைத்திருக்கிறைத. நம்முடடையே கழுமரம் தபபார் வதேபாடைங்கு முன்தப வதேன் பபாண்டி நபாட்டு 
வீரவனைபாருவடனைப் பலி வபாங்கிவிட்டைத!" என்று வசபால்லிச் சிரித்தேபான் வகபாடும்பபாளூர் மன்னைன்.

"இந்தே ஒரு பலி மட்டும் தபபாதேபாத, இன்னும் எத்தேடனை வதேன் பபாண்டி நபாட்டு ஒற்றைர்கள சிக்கினைபாலும் 
உங்கள கழுமரத்தக்குப் பலி வகபாடுக்கலபாதம!" என்றைபான் அரசூருடடையேபான்.

"படடைவயேடுப்புத் வதேபாடைங்குவதேற்கு முன் வதேற்தக திரியும் நம் ஆட்களில் ஒரு சிலடரத் தேவிர 
மற்றைவர்கடள இங்தக வரவடழத்த விடை தவண்டும்" என்று வசபால்லிக் கூட்டைத்டதேக் கடலத்தேபான் தசபாழ 
மன்னைன்.

அன்று மபாடல வகபாடும்பபாளூர்க் தகபாட்டடையின் முன் புறைத்த வபாயிலுக்கு தமதல மதிலின் மபாடைத்தில் 
தபபாருக்கு வீரர்கடளச் தசர்த்தக் வகபாளவதேற்கு அடடையேபாளமபானை முரசம் இடி தபபால் ஒலித்தேத. 'தசர 
வபாரும் தபபார் வீரர்கதள!' என்று அந்தே முரவசபாலி அடறை கூவியே தபபாத வகபாடும்பபாளூர் நகடர வியேப்பில் 
ஆழ்த்தியேத. மக்கள கூட்டைமபாகக் தகபாட்டடைடயேச் சுட்டிக்கபாட்டி நின்று அந்தே முரசு ஒலிப்படதே 
தவடிக்டகப் பபார்த்தேனைர்.
-------------
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2.36. கூற்றைத் தேடலவர்கள குறும்பு

மகபாரபாணியேபாரிடைமும், மகபாமண்டைதலசுவரரிடைமும் அவமபானைப்பட்டு, ஒப்புரவு வமபாழி மபாறைபா ஓடல 
ஏற்றுக் வகபாளளப்படைபாமல் ஊர் திரும்பியே வபபான்மடனைக் கூற்றைத்தக் கழற்கபால் மபாறைனைபார் தேம் 
குறும்புகடளத் வதேபாடைங்கினைபார்.

ஒரு மனிதேன் தேன்னிடைம் இருக்கும் பண்புகடளயும், வசல்வத்டதேயும் வகடுத்தக் வகபாண்டு, தேன்டனையும் 
தீயேவழியில் ஈடுபடுத்திக் வகபாளகிறை அளவு வபபாறைபாடம அவடனைக் வகடுத்தவிடும்.

'அழுக்கபாறு எனை ஒரு பபாவி திருச்வசற்றுத்
தீயுழி உயத்த விடும்.'

என்று குறைளபாசிரியேர் பபாடியேதேற்கு இலக்கியேமபாக மபாறியிருந்தேபார் கழற்கபால் மபாறைனைபார். தேம்முடடையே சதிக்கு 
உடைந்டதேயேபானை கூற்றைத் தேடலவர்கடள மறுபடியும் வபபான்மடனைக்கு வரவடழத்தேபார் அவர். அருவிக்கடரக்
கூற்றைத்த அழகியே நம்பியேபார், பபாதகபாட்டுக் கூற்றைத்தப் பரிதமலுவந்தே வபருமபாள, ததேபாவபாடழக் கூற்றைத்த 
நன்கணிநபாதேர் ஆகியே மூவரும் இரண்டைபாம் முடறையேபாகப் வபபான்மடனைக்கு வந்தேபார்கள.

கழற்கபால் மபாறைனைபாருக்குச் வசல்வபாக்டகக் கபாட்டிலும் வசல்வம் அதிகமபாக இருந்தேத. ஒளியும் அழகும் 
நிடறைந்த ஊருக்தக தேனிக் கவர்ச்சி பூட்டிக் வகபாண்டிருக்கும் அவருடடையே மபாளிடகக்தக அந்தே ஊரின் 
வபயேடர இட்டுச் வசபால்லலபாம் தபபாலிருந்தேத. அத்தேடகயே ஒளி நிடறைந்தே மபாளிடகயில் கூடி இருள 
நிடறைந்தே எண்ணங்கடளச் சிந்தித்தேபார்கள கூற்றைத் தேடலவர்கள.

"நபான் அப்தபபாததே நிடனைத்ததேன்; பனைங்கபாட்டு நரி சலசலப்புக்கு அஞ்சபாத. இடடையேபாற்று மங்கலம் நம்பி 
நம்முடடையே எதிர்ப்டப ஒரு வபபாருட்டைபாகதவ மதிக்கமபாட்டைபார் என்று முன்தப எனைக்குத் வதேரியும்" என்று 
பரிதமலுவந்தே வபருமபாள தபச்டசத் வதேபாடைங்கினைபார்.

"அத வபரியே மடல ஐயேபா! அடதேச் சரியே டவக்க தவண்டுமபானைபால் பூகம்பத்டதேப் தபபால் வலிடமயேபானை 
வபரியே எதிர்ப்புகள ஒன்று கூடி வீழ்த்தே தவண்டும். நபாம் நபான்கு தபர்கள அந்தே மடலக்கு முன் எந்தே 
மூடலதயேபா!" என்றைபார் நன்கணிநபாதேர்.

"இப்படி வவளிப்படடையேபாக ஒப்புரவு வமபாழி மபாறைபா ஓடலடயேக் வகபாண்டு தபபாய மகபாரபாணியேபாரிடைம் 
வகபாடுத்த அவர் ஏற்றுக் வகபாளள மறுத்தேத நமத வபரும் பலவீனைம். நபாம் யேபாடர எதிர்க்கிதறைபாதமபா 
அவருக்தக நம்முடடையே எதிர்ப்புத் வதேரிந்த விட்டைத. இப்படிவயேல்லபாம் வருவமன்று வதேரிந்திருந்தேபால் 
வவளிப்படடையேபாக எடதேயும் வசயயேபாமல் மடறைமுகமபாக எதிர்ப்பு தவடலகடளச் வசயதிருக்கலபாம் நபாம்" 
என்றைபார் அழகியே நம்பியேபார்.

எல்லபாவற்டறையும் தகட்டுக் வகபாண்தடை வீற்றிருந்தே கழற்கபால் மபாறைனைபாருக்கு எரிச்சல் வந்தேத. 
மகபாமண்டைதலசுவரடரப் பற்றி அப்தபபாத யேபாரபாவத வபாய ஓயேபாமல் தூற்றிப் தபசினைபால் அவருக்கு 
ஆறுதேலபாக இருக்கும் தபபாலிருந்தேத. ஆனைபால் எல்லபாரும் அவடரத் தூற்றுவதேபாக எண்ணிக் வகபாண்டு 
அவருடடையே வபருடமடயே உயேர்த்திப் தபசிக் வகபாண்டிருந்தேபார்கள. அந்தேப் தபச்சினைபால் தேபான் 
அவருடடையே மனைத்தில் வகபாதிப்பு மூண்டைத. வகபாதிப்தபபாடு தபசலபானைபார் அவர்: "முதேலில் 
மகபாமண்டைதலசுவரருக்கு தவண்டைபாதேவர்கள எல்தலபாடரயும் நம்தமபாடு தசர்த்தக் வகபாளள தவண்டும். 
கட்சி கட்டிக் வகபாண்டு கிளம்பினைபால் தேபான் எடதேயும் திடைமபாக எதிர்க்க முடியும். தேளபதி 
வல்லபாளததேவனுக்கும், மகபாமண்டைதலசுவரருக்கும் ஏததேபா சில பிணக்குகள இருப்பதேபாகத் வதேரிகிறைத. 
வதேன்பபாண்டி நபாட்டின் படடைத் தடறைடயேச் தசர்ந்தே தவறு சிலருக்கும் இததே தபபால் அவர் தமல் ஒரு 
விதேமபானை வவறுப்பு இருக்கும் தபபாலும். அவற்டறைவயேல்லபாம் நபாம் சரியேபானை முடறையில் பயேன்படுத்திக் 
வகபாளள தவண்டும்."

"மபாறைனைபாதர! நீங்கள வசபால்வத சரிதேபான். ஆனைபால் எனைக்கு ஒரு சந்ததேகம். தேளபதி வல்லபாளததேவன் 
மகபாமண்டைதலசுவரடர வவறுக்கிறைபான் என்பதேற்கபாக நம்டம ஆதேரிப்பபான் என்று நபாம் எதிர்பபார்ப்பத 
தேவறு. மகபாமண்டைதலசுவரர் என்றை பதேவிடயேயும் வடளந்த வகபாடுக்கபாதே அறிடவயும் தேபான் அவன் 
வவறுக்கிறைபான். நபாதமபா அந்தேப் பதேவிடயேயும், அந்தே மனிதேடரயும், அந்தே அறிடவயும் 
எல்லபாவற்டறையுதம வவறுக்கிதறைபாம். வல்லபாளததேவன் சூழ்ச்சிகடளயும் அதிகபாரத்டதேயும் 
எதிர்ப்பவனைபாக இருந்தேபாலும் கடைடமடயேயும் தநர்டமடயேயும் ஓரளவு தபபாற்றுகிறைவனைபாக இருப்பபான்" 
என்று பரிதமலுவந்தே வபருமபாள கழற்கபால் மபாறைனைபாருக்கு மறுவமபாழி கூறினைபார்.
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"நபான் வசபால்லுவத என்னைவவன்றைபால் எட்டுத் திடசயிலிருந்தம் ஒதர குறியில் கூர்டமயேபானை அம்புகடளப்
பபாயச்சுவத தபபால் மகபாமண்டைதலசுவரர் தமல் எதிர்ப்புகடளயும், தன்பங்கடளயும் பபாயச்ச தவண்டும். 
அவற்டறைத் தேபாங்க முடியேபாமல் அவரபாகதவ பதேவியிலிருந்த விலகி ஓடை தவண்டும்."

"மபாறைனைபாதர! அவர் அப்படித் தேபாங்க முடியேபாமல் விலகி ஓடிவிடுவபாவரன்று நீங்கள நிடனைப்பததே 
பிடழயேபானை நிடனைவு. நபாவமல்லபாம் சில சந்தேர்ப்பங்களில் விழித்தக் வகபாண்டிருக்கும் தபபாததே 
தூங்கிவிடுதவபாம். ஆனைபால் அவதரபா தூங்கிக் வகபாண்டிருக்கும் தபபாதம் விழித்திருப்பபார். அவடர 
ஏமபாற்றுவத அவ்வளவு எளிதில்டல" என்று நன்கணிநபாதேர் மறுபடியும் மகபாமண்டைதலசுவரரின் புகழ் 
பபாடைத் வதேபாடைங்கியே தபபாத கழற்கபால் மபாறைனைபாரின் முகம் சுருங்கிச் சிறுத்தேத. அந்தே முகத்தில் கடுடமயேபானை
வவறுப்புப் பரவியேத.

"முதேல் கபாரியேமபாக எதிரியின் வபருடமடயேப் புகழும் இந்தே ஈனைத்தேனைம் நம்மிடைமிருந்த ஒழியே 
தவண்டும்" என்று உரத்தே குரலில் எரிந்த விழுந்தேபார் வபபான்மடனைக் கூற்றைத் தேடலவர். அந்தேக் 
குரலிலிருந்தே வவறுப்பின் தவகம் மற்றை மூன்று தபடரயும் நடுங்கச் வசயதேத. மூன்று தபரும் தேபாங்கள 
தபசுவடதே நிறுத்திக் வகபாண்டு வமபௌனைமபாக இருக்கத் தேடலப்பட்டைனைர். கழற்கபால் மபாறைனைபாரும் அந்தே 
வமபௌனைத்டதேத்தேபான் விரும்பினைபார். அம்மூன்று தபரும் தேமக்கு அடைங்கியிருந்த தேபாம் வசபால்பவற்டறை 
மட்டும் கட்டைடளகடளப் தபபால் தகட்க தவண்டுவமன்தறை அவர் விரும்பினைபார். அவர்கள பதில் 
வசபால்வடதேதயேபா வசபாந்தே அபிப்பிரபாயேங்கடளச் வசபால்வடதேதயேபா அவர் விரும்பவில்டல.

"'ஒப்புரவு வமபாழி மபாறைபா ஓடலடயே ஏற்றுக் வகபாளள மபாட்தடைன்' என்று கூறியேததம நபாம் 
ஒத்தடழயேபாடமயும் எதிர்ப்பும் புரிதவபாம் என்படதே மகபாரபாணியிடைம் வசபால்லிவிட்டுத்தேபான் வந்ததேன். 
நபான் மகபாமண்டைதலசுவரடரயும் அருகில் டவத்தக் வகபாண்தடை முன்பு எனைக்கு அளிக்கப்பட்டிருந்தே 
'வதேன்னைவன் தேமிழ்தவள பபாண்டியே மூதவந்தே தவளபார்' என்றை பட்டைத்டதேயும், ஏனைபாதி தமபாதிரத்டதேயும், 
திருப்பியேளித்த விட்தடைன். அப்தபபாத அந்தே இடடையேபாற்று மங்கலத்த மனிதேர் என்டனைக் 
தகவலப்படுத்திப் தபசியே தபச்சுக்கடள நிடனைத்தேபால் இப்தபபாத கூடை என் இரத்தேம் வகபாதிக்கிறைத" என்று 
வசபால்லிக் வகபாண்தடை வந்தேவர், தபச்டச நடுவில் நிறுத்திக் வகபாண்தடை அந்தே மூன்று தபருடடையே 
முகங்கடளயும் பபார்த்தக் வகபாண்டைபார்.

பின்பு தமலும் வதேபாடைர்ந்த கூறைலபானைபார்: " இனிதமல் மகபாமண்டைதலசுவரருக்கு எதிரபாக நபாம் வசயயே 
தவண்டியே கபாரியேங்கடளச் வசபால்கிதறைன். வதேன்பபாண்டி நபாடு முழுவதம் பரவலபாக அவர் தமல் ஒரு 
விதேமபானை அதிருப்தி உண்டைபாகும்படி வசயயே தவண்டும். பபாண்டியே மரபின் அரசுரிடமப் வபபாருளகள 
கபாணபாமல் தபபானைதேற்கு மகபாமண்டைதலசுவரருடடையே கவனைக் குடறைவுதேபான் கபாரணவமன்று எல்தலபாரும் 
நிடனைக்கும்படி வசயயே தவண்டும். இளவரசன் இரபாசசிம்மன் நபாட்டுக்கு வந்த மகபாரபாணியேபாடரச் 
சந்திக்க விடைபாமல் அவடனை எங்தகபா கடைல் கடைந்த தபபாகும்படி தரத்தியிருப்பவரும் அவர்தேபாவனைன்று 
வசயதிடயேத் திரித்தப் பரப்பதவண்டும். அவருடடையே கவனைக்குடறைவபால் தேபான் வகபாற்டகயில் குழப்பம் 
விடளந்தேத, அவருடடையே கவனைக் குடறைவபால் தேபான் படகவர் படடைவயேடுப்பு நிகழப் தபபாகிறைத, 
அவருடடையே கவனைக் குடறைவபால் தேபான் மகபாரபாணியின் தமல் யேபாதரபா தவவலறிந்த வகபால்ல முயேன்றைபார்கள 
என்று எல்லபாச் வசயதிகடளயும் அவர் தமல் அதிருப்தி உண்டைபாக்குவதேற்கு ஏற்றை விதேத்தில் நபாம் 
பயேன்படுத்திக் வகபாளள தவண்டும். தபபார் ஏற்பட்டு அதேற்கபாகப் படடை வீரர்கள திரட்டுவதேற்கு 
நம்முடடையே கூற்றைங்களுக்கு மகபாமண்டைதலசுவரரின் பிரதிநிதிகளபாக எவதரனும் வந்தேபால், 
படடைவீரர்கடள அவர்கதளபாடு தசர விடைபாமல் நபாம் தேடுக்க தவண்டும். அந்தேத் தணிவு எனைக்கு 
இருக்கிறைத. உங்களுக்கும் இருக்கிறைதேபா என்படதேத் வதேரிந்த வகபாளள விரும்புகிதறைன்."

"மபாறைனைபாதர! எங்களுக்கு அந்தேத் தணிவு இதவடரயில் ஏற்படைவில்டல. இப்தபபாத நீங்கள வற்புறுத்திச் 
வசபால்கிறீர்கள. அதேனைபால் நபாங்களும் அந்தேத் தணிடவ ஏற்படுத்திக் வகபாளகிதறைபாம். தபபாரபாடைத் தணிந்தே 
பின் தேயேங்கிக் வகபாண்டிருக்க முடியேபாதேல்லவபா?" என்று நிதேபானைமபாக மறுவமபாழி கூறினைபார் பரிதமலுவந்தே 
வபருமபாள.

"முடிந்தேபால் உங்களில் யேபாரபாவத ஒருவர் தேளபதி வல்லபாளததேவடனையும் இரகசியேமபாகச் சந்தித்தப் தபசிப் 
பபாருங்கள. அவனும் மகபாமண்டைதலசுவரடர எதிர்க்கும் ஒரு கபாரியேத்திலபாவத நம்தமபாடு தசருவபானைபா 
இல்டலயேபா என்பத வதேரிந்தவிடும்" என்று கழற்கபால் மபாறைனைபார் வசபான்னை தபபாத, தவறு வழியின்றி 
ஒப்புக் வகபாளளுகிறைபார் தபபால் அந்தே மூன்று தபருடடையே தேடலகளும் வமல்ல அடசந்தேனை.

அன்று வபபான்மடனைக் கூற்றைத் தேடலவர் மபாளிடகயில் மற்றை மூன்று கூற்றைத் தேடலவர்களுக்கும் 
பிரமபாதேமபானை விருந்த உபசபாரம் நடடைவபற்றைத. நபால்வடக உண்டிகளும், அறுசுடவப் பண்டைங்களும், 
முக்கனிகளுமபாக அப் வபருவிருந்டதே உண்டைதபபாத மற்றை மூன்று கூற்றைத் தேடலவர்களுக்கும் அந்தே 
வயேதேபானை மனிதேர் தமல் நன்றி சுரக்கத்தேபான் வசயதேத. அவ்வளவு உபசபாரங்கடளச் வசயகிறைவருக்கபாக 
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நன்றிதயேபாடு உடழக்க தவண்டுவமன்றை ஆவலும் எழுவத இயேற்டகதேபாதனை? கழற்கபால் மபாறைனைபாடரச் சில 
நபாட்களபாவத மகபாமண்டைதலசுவரர் பதேவியில் இருக்கச் வசயத பபார்க்க ஆடசப்பட்டைபார்கள அவர்கள.

அந்தேக் கூட்டைம் நடைந்தே சில தினைங்களுக்குப் பின் சூரிதயேபாதேயேத்தக்கு முன் நபாயகள குடரப்பத தபபால், 
ஒவ்வவபாரு கூற்றைத்திலும் மக்கள மதிப்புக்குரியேவரபாயிருந்தே மகபாமண்டைதலசுவரடரப் பற்றிக் 
குறும்புத்தேனைமபானை வகடுதேல் பிரசபாரங்கள இரகசியேமபாக ஆரம்பமபாயினை.
---------

275



2.37. கபாலப் வபருவவளியிற் சில கனைவுப் பறைடவகள

எதிலும் மனைம் வபபாருந்தேபாமல், எண்ணங்கள ஒட்டைபாமல் அந்தே அரண்மடனைக்குள அததே நிடலயில் 
நபாட்கடளக் கடைத்தே முடியேபாத தபபால் ததேபான்றியேத மகபாரபாணி வபானைவன்மபாததேவிக்கு. நபான்கு புறைமும் நீந்தி
மீளமுடியேபாதேபடி வபபாங்கிப் வபருகும் வவளளப் பிரவபாகத்தினிடடைதயே அகப்பட்டுக் வகபாண்டை நீந்தேத் 
வதேரியேபாதே மனிதேடனைப் தபபால் சிறுடம நிடறைந்தே சபாமபானியே மனிதேக் குணங்களுக்கு நடுதவ திடகத்த 
நின்றைபார் அவர். கழற்கபால் மபாறைனைபார் ஒப்புரவு வமபாழி மபாறைபா ஓடலதயேபாடு வந்த பயேமுறுத்திவிட்டுப் 
தபபானைதிலிருந்த மனைத்தின் சிறிதேளவு நிம்மதிடயேயும் இழந்த தேவித்தேபார் அவர். அரண்மடனைக்கு 
வவளிதயே தபபாயக் தகபாவில், குளம் என்று விருப்பம் தபபால் சுற்றைவும் முடியேவில்டல. உளதளயும் 
நிம்மதியேபாக இருக்க முடியேவில்டல.

மபாடலயில் புவனைதமபாகினிடயேயும் உடைன் அடழத்தக் வகபாண்டு அரண்மடனை நந்தேவனைத்தில் தபபாயச் 
சிறித தநரம் உலபாவினைபார் மகபாரபாணி. பூக்கடளயும், வசடி வகபாடிகடளயும் பபார்க்கும் தபபாவதேல்லபாம் 
மகபாரபாணியின் மனைத்தில் சற்தறை உற்சபாகத் வதேன்றைல் வீசியேத. ஒவ்வவபாரு பூடவப் பபார்க்கும் தபபாதம் ஓர் 
அழகபானை குழந்டதேயின் புன்முறுவல் பூத்தே முகம் நிடனைவு வந்தேத அவருக்கு. அடைடைபா! அந்தேப் பூக்கடளப் 
பபார்க்கும் தபபாத இன்னும் எத்தேடனை எத்தேடனைதயேபா நிடனைவுகள அவர் மனைத்தில் வபபாங்குகின்றைனைதவ! 
எல்டலயேற்றுப் பரந்தே தபருலகத்தில் அங்கங்தக மனிதே வபாழ்க்டகயில் வதேன்படும் சிறுடமகடளக் 
கபாணபாதேத தபபால் கண்டு அளவிலும், உருவிலும் அடைங்கபாதே இயேற்டகப் வபருந்தேபாய இப்படிப் 
பல்லபாயிரம் பல்லபாயிரம் மலர்களபாக மபாறி ஏளனைச் சிரிப்புக்கடள எங்கும் வபாரி இடறைக்கின்றைபாதளபா? 
அடவ வவறும் பூக்களல்ல. பிரகிருதியின் அர்த்தேம் நிடறைந்தே புன்னைடககள!

நந்தேவனைத்தத் தேடைபாகத்தில் இருந்தே சில வபரியே வசவ்வல்லிப் பூக்கடளயும் மூடும் நிடலயிலிருந்தே 
கமலங்கடளயும் பபார்த்தே தபபாத மழடல வமபாழி தபசிக் கன்னைங்குழியேச் சிரிக்கும் குழந்டதேப் பருவத்த 
இரபாசசிம்மனின் முகம் நிடனைவு வந்தேத அவருக்கு. தேடைபாகம் நிடறையே மலர்ந்த வதேரிந்தே அத்தேடனை 
மலர்களும் குழந்டதேப் பருவத்த இரபாசசிம்மனின் முகங்களபாக மபாறிச் சிரிப்பனை தபபால் அவருக்கு ஒரு 
பிரடம ஏற்பட்டைத. வநஞ்சத்த உணர்வுகடளக் கனிச் சபாறைபாகப் பிழிந்த களிப்பூட்டும் அந்தே இனியே 
பிரடமயில் தேம்டம முற்றிலும் மூழ்கச் வசயத வகபாண்டு பூக்கடளதயே பபார்த்தேவபாறு சிறித தநரம் நின்றைபார்
மகபாரபாணி. புவனைதமபாகினியும் அருகில் நின்றைபாள. அப்தபபாத ஒரு பணிப்வபண் ஓடி வந்த, "ததேவி! 
தகபாட்டைபாற்றிலிருந்த அந்தேச் சமணப் பண்டிதேர்கள தேங்கடளத் ததேடிக் வகபாண்டு வந்திருக்கிறைபார்கள" 
என்று வதேரிவித்தேபாள.

"அவர்கடளயும் இங்தகதயே நந்தேவனைத்தக்கு அடழத்தக் வகபாண்டு வபா, அம்மபா!" என்றைபார் மகபாரபாணி. 
பணிப்வபண் தபபாய அடழத்தக் வகபாண்டு வந்தேபாள.

"அடிகதள, வபாருங்கள! பயிர் வபாடுகிறை தபபாவதேல்லபாம் தேபானைபாகதவ வந்த வபயகிறை மடழ மபாதிரி 
வவளிதயே வசபால்ல முடியேபாதே ஊடமக் கவடலகளபால் நபான் தன்பப்பட்டுக் வகபாண்டிருக்கிறை 
சமயேங்களிவலல்லபாம் நீங்கள கபாட்சியேளித்த எனைக்கு நம்பிக்டகயேளிக்கிறீர்கள" என்று அவர்கடள 
வரதவற்றைபார் மகபாரபாணி.

"தன்பத்டதேப் தபபாக்குவதேற்கு நபான் யேபார் தேபாதயே? உலகில் பிறைந்த வபாழ்வததே வபருந் தன்பம். நடைக்கத் 
வதேரிகிறை வடர எழுவதம் விழுவதமபாகத் தேளளபாடும் குழந்டதேடயேப் தபபாலப் பிறைவிடயே வவன்று 
வீட்டடையேடடையே பழகுகிறை வடரயில், பிறைப்பும் வபாழ்வும் தன்பங்கதள தேரும்.

'பிறைந்ததேபார் உறுவத வபருகி தன்பம்
பிறைவபார் உறுவத வபரும் தபரின்பம்
பற்றின் வருவத முன்னைத, பின்னைத
அற்தறைபார் உறுவத…'

என்று புலவர் சீத்தேடலச் சபாத்தேனைபார் மணிதமகடலக் கபாப்பியேத்தில் எவ்வளவு அழகபாக இந்தேத் 
தேத்தவத்டதேச் வசபால்லியிருக்கிறைபார்!" என்று வசபால்லிக் வகபாண்தடை, உடைன் வந்தே மற்வறைபாரு தறைவிதயேபாடு 
புல்தேடரயில் உட்கபார்ந்தேபார் தகபாட்டைபாற்று பண்டிதேர். மகபாரபாணியும், புவனை தமபாகினியும் அததே 
புல்தேடரயில் சிறித தூரம் தேளளி அடைக்க ஒடுக்கமபாக அமர்ந்த வகபாண்டைனைர்.

"அந்தேப்புரத்தக் கட்டைடைங்களுக்குளதளதயே அடடைந்த கிடைக்கப் வபபாறுக்கபாமல் நந்தேவனைத்தக்கு வந்ததேன்.
அடிகதள! நல்லதவடளயேபாக நீங்களும் வந்தீர்கள. இன்று உங்கடளக் கபாணும் தபறு கிட்டுவமன்று நபான் 
கனைவிலும் எதிர்பபார்க்கவில்டல."
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"எங்தக அடடைந்த கிடைந்தேபால் என்னை அம்மபா? இத சிறியே நந்தேவனைம். உலகம் வபரியே நந்தேவனைம். இங்தக 
வசடிகளின் கிடளகளில் நபாட்கடள எல்டலயேபாகக் வகபாண்டு பூக்கள பூத்த உதிர்கின்றைனை. அங்தகதயேபா 
கபாலத்தின் கிடளகளில் விதிடயே எல்டலயேபாகக் வகபாண்டு உயிர்ப் பூக்கள பூத்த உதிர்கின்றைனை. இன்று 
உதிர்ந்தளள பூக்கதள நபாடள உதிரப் தபபாகும் பூக்களுக்கு உரமபாகும். இந்தே உயிர்ப் பூக்களின் 
நந்தேவனைத்தில் எடதேயும் நடுவரபாக நின்று பபார்த்தக் வகபாண்தடை நடைந்த தபபாயவிடை தவண்டும். 
இல்லபாவிட்டைபால் தன்பம் தேபான்!" என்று சிரித்தக் வகபாண்தடை வசபான்னைபார் தகபாட்டைபாற்றுப் பண்டிதேர்.

"என்டனைப் தபபான்றைவர்களபால் ஆடசகடளயும் பபாசங்கடளயும் சுமந்த வகபாண்டு அப்படி நடுவபாக 
நடைந்த தபபாயவிடை முடிவதில்டலதயே அடிகதள!"

"முடிகிறை கபாலம் ஒன்று வரும், தேபாதயே! அப்தபபாத நபாதனை உங்கடளச் சந்தித்த நிடனைவூட்டுதவன். இன்று 
நபான் இங்தக வந்தேத உங்கடளச் சந்தித்த உடரயேபாடிக் வகபாண்டிருப்பதேற்கபாக அல்ல. நபானும் இததேபா 
உடைன் வந்திருக்கும் இந்தேத் தறைவியும் மறுபடியும் வடைதிடசயில் யேபாத்திடர தபபாகிதறைபாம். அதேற்கு முன் 
உங்களிடைம் ஒரு வபார்த்டதே வசபால்லிக் வகபாண்டு தபபாகலபாவமன்று வந்ததேன்."

"அடிகள திரும்ப எவ்வளவு கபாலமபாகுதமபா?"

"யேபார் கண்டைபார்கள? நபான் திரும்புவதேற்குள எங்வகங்தக எத்தேடனை மபாறுதேல்கதளபா? தேபாதயே! எப்தபபாதம் 
நபாடளக்கு நடைப்படதே எண்ணித் திட்டைமிடுகிறை வழக்கதம எனைக்கு இல்டல. நீரின் தவகத்தில் விழுந்தே 
தரும்பு தபபால் கபால ஓட்டைத்தில் என்டனைத் தேளளிக் வகபாண்டை பின் என்டனை இழுத்தச் வசல்ல 
தவண்டியேத அதேன் வபபாறுப்பு. நபாடளயே தினைத்டதேப் பற்றிப் வபரிதேபாக எண்ணபாதீர்கள. அத உங்கள 
நிடனைப்டபப் தபபால் இல்லபாமலும் தபபாகலபாம்!" எடதேதயேபா சுருக்கமபாக மடறைத்தச் வசபால்லிச் சிரிப்பவர் 
தபபால் சிரித்தேபார் அவர்.

"அடிகதள! இன்டறையே தினைத்டதேப் பற்றி எனைக்கு நன்றைபாகத் வதேரிந்த விட்டைத. அதேனைபால் அடதேப் பற்றி 
எண்ணுவதேற்கு ஒன்றும் மீதேமில்டல. நபாடளயே தினைம் தேபான் எனைக்கு வதேரியேபாதேத. என் கற்படனைகளுக்கு 
இடைமளிப்பத. என் நிடனைவுகடளத் தேபாங்கிக் வகபாண்டு இன்பம் தேருவத. நபான் எப்படி அடதே 
நிடனையேபாமல் இருக்க முடியும்?"

இந்தேக் தகளவிக்கு அவர் பதில் வசபால்லபாமல் சிரித்தேபார். சிறித தநரம் வமபௌனைமபாக இருந்தேபார். பின்பு 
விடடைவபற்றுக் வகபாண்டு உடைன் வந்தேவதரபாடு திரும்பிப் தபபாயவிட்டைபார். அந்தேச் சில விநபாடிகளில் 
இன்னைவதேன்று புரியேபாதே ஏததேபா ஒரு தபருண்டமடயேத் தேனைக்குத் வதேரியேபாமல், தேனைக்கு விளங்கபாமல், 
தேபானைறிந்த வகபாளள முடியேபாமல் தேன் மனைத்தில் அவர் பதித்த விட்டுப் தபபாயவிட்டைத தபபால் 
மகபாரபாணிக்கு ஓர் உணர்வு ஏற்பட்டு வளர்ந்தேத.

இருட்டி வநடுதநரமபாகி நந்தேவனைத்திலிருந்த திரும்பி இரவு உணவு முடித்தப் படுத்தக் வகபாண்டை 
பின்னும் அந்தேச் சிந்தேடனை மகபாரபாணிடயே விட்டு நீங்க மறுத்தேத. முன்னும் பின்னும் வதேபாடைர்பற்றை, பல 
சிந்தேடனைகள, பல முகங்கள, பலருடடையே பழக்கங்கள எல்லபாம் அவருக்கு நிடனைவு வந்தேனை. கழற்கபால் 
மபாறைனைபாரின் பதேவி ஆடச, மகபாமண்டைதலசுவரரின் கம்பீரம், சுசீந்திரத்தில் சந்தித்தே திருவட்டைபாற்றுச் 
தசபாழியேப் வபண்ணின் தேபாயடம கனிந்தே முகம், கபாந்தேளூர் மணியேம்பலத்தில் அந்தே முதவபரும் புலவர் 
மபாணவர்களுக்குக் கூறியே அறிவுடர - எல்லபாம் அவர் நிடனைவில் ததேபான்றி மடறைந்தேனை. நிடனைவுகளின் 
வவளளத்தில் அவர் மனைம் நீந்தேத் வதேபாடைங்கியேத.

நந்தேவனைத்தக் குளத்தில் பபார்த்தே வசவ்வல்லிப்பூ சிறித சிறிதேபாக விரிந்த, வடிவு வபருகி ஓர் அழகியே ஆண் 
குழந்டதேயின் முகமபாக மபாறிச் சிரிக்கிறைத. சிரித்தக் வகபாண்தடை வகபாஞ்சம் வகபாஞ்சமபாக மபாறி மபாறி 
வளர்ந்த அத ஒரு இடளஞனின் முகமபாக விரிவடடைகிறைத. அந்தே முகத்தக்குக் கீதழ டககளும், 
கபால்களும், உடைம்பும் உண்டைபாகி, ஒரு வபாலிபன் எழுந்த நிற்கிறைபான். அந்தே வபாலிபன் தவறு யேபாருமில்டல,
குமபார பபாண்டியேன் இரபாசசிம்மன் தேபான்.

'அம்மபா! உங்கள எண்ணங்கடள நபான் நிடறைதவற்றுதவனைபா, மபாட்தடைனைபா என்று கவடலப்படைபாதீர்கள. 
என்னுடடையே வலிடம வபாயந்தே டககள அவற்டறை நிடறைதவற்றுவதேற்கபாகதவ இருக்கின்றைனை' என்று 
இரபாசசிம்மன் அருகில் வந்த டககூப்பி வணங்கிக் வகபாண்தடை வசபால்கிறைபான்.

'குழந்தேபாய! நபான் அவநம்பிக்டகயேடடைந்த விடைக் கூடைபாவதேன்பதேற்கபாக நீ இப்படிக் கூறுகிறைபாய. நபாடளக்கு 
நடைக்கப் தபபாவடதேப் பற்றிச் வசபால்ல உன்னைபால் எப்படி அப்பபா முடியும்? அத நிடனைப்டபப் தபபால் 
இல்லபாமலும் தபபாகலபாம். உனைக்குப் பல வபபாறுப்புகள இருக்கின்றைனை. நீதயேபா ஒரு வபபாறுப்பும் 
நிடனைவில்லபாமல் மனைம் தபபானை தபபாக்கில் திரிந்த வகபாண்டிருக்கிறைபாய. முதேலில் நீ தேபாயக்கு மகனைபாக 
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இருப்பதேற்குத் வதேரிந்த வகபாளள தவண்டும். பின்பு நபாட்டுக்கு அரசனைபாக இருப்பதேற்குத் வதேரிந்த 
வகபாளள தவண்டும். அதேன் பின் ஒரு வபண்ணுக்கு நபாயேகனைபாக இருப்பதேற்குத் வதேரிந்த வகபாளள 
தவண்டும். அதேற்வகல்லபாம் அப்பபால் குழந்டதேகளுக்குத் தேந்டதேயேபாகத் வதேரிந்த வகபாளள தவண்டும். 
பிறைந்தம் ஆண்டும் வபற்றும் வபறுவித்தம் முடிவததேபான் வபாழ்க்டக. தேபாடயேக் கூடைச் சந்திக்கபாமல் சுற்றிக் 
வகபாண்டிருக்கும் நீ வபபாறுப்புக்கடள உணர்ந்த வகபாளவத எப்தபபாத? வபபாறுப்புகடள உணர்வதேற்தக 
வதேம்பில்லபாதே நீ அவற்டறைச் சுமப்பத என்டறைக்தகபா? மகபாமண்டைதலசுவரர் நல்வலண்ணத்தடைன் 
உன்டனை இடடையேபாற்று மங்கலத்தக்கு அடழத்த வந்த இரகசியேமபாகத் தேங்க டவத்தேபால், நீ அவர் 
கண்களிதலதயே மண்டணத் தூவி விட்டு அரசுரிடமப் வபபாருளகடளக் கடைத்திக் வகபாண்டு 
தபபாயவிட்டைபாய. இலங்டக இலங்டக என்று நிடனைத்தே தபபாவதேல்லபாம் அங்தக ஓடி விடுகிறைபாய. அப்படி 
உனைக்கு என்னைதேபான் டவத்திருக்கிறைததேபா அங்தக? கபாசிப மன்னைன் உனைக்கு தவண்டியேவனைபாக இருக்கலபாம்.
அதேற்கபாக எப்தபபாதம் அவன் நிழலிதல தபபாய ஒதங்கலபாமபா? முயேற்சியும் ஊக்கமும் உளள ஆண் 
மகனுக்குப் பிறைருடடையே நிழலில் தபபாய ஒதங்குவத என்பத இழுவு அல்லவபா? வவளியில் யேபாருக்கும் 
வதேரியேபாமல் உன்டனையும் அரசுரிடமப் வபபாருளகடளயும் ததேடி அடழத்த வருவதேற்கு அந்தேரங்கமபாக 
ஏற்பபாடு வசயதிருப்பதேபாக மகபாமண்டைதலசுவரர் கூறினைபார். அதேனைபால் தேபான் ஆடசகடளயும், 
பபாசங்கடளயும் மனைத்திலிருந்த கடளந்வதேறிந்த அழித்த விடைபாமல் டவத்தக் வகபாண்டு இன்னும் 
கபாத்திருக்கிதறைன். 'உலகம் உயிர்ப் பூக்களின் நந்தேவனைம்! அங்தக எல்லபாவற்டறையும் பபார்த்தம் 
பபார்க்கபாதேத தபபால் நடுவபாக நடைந்த தபபாயவிடை தவண்டும்' என்று தகபாட்டைபாற்றுப் பண்டிதேர் எனைக்குச் 
வசபால்லுகிறைபார். குழந்தேபாய, உன் தமலும், உன் எதிர்கபாலத்தின் தமலும், நபான் கண்டு வகபாண்டிருக்கும் 
கனைவுகளபாலும் நம்பிக்டகயேபாலும் அவருடடையே தேத்தவத்டதேக் கூடை என்னைபால் ஒப்புக் வகபாளள 
முடியேவில்டல. அதேற்கபாக மகபாதமடதேயேபானை அந்தேப் பண்டிதேடரக் கூடை எதிர்த்த வபாதேம் புரிந்ததேன் நபான். நீ
இங்கு இல்லபாதேதேபால் அரசபாங்கக் கவடலகளும் என்னிடைதம வந்த தசர்கின்றைனை. உன்டனைக் கபாண 
முடியேபாமல் படும் கவடலகதளபாடு தசர்த்த அந்தேக் கவடலகடளயும் நபாதனை படை தவண்டியிருக்கிறைத. 
நம்முடடையே மகபாமண்டைதலசுவரர் வதேன்பபாண்டி நபாட்டின் அறிவு வளத்தக்கும் சிந்தேடனைச் 
வசழுடமக்கும் எடுத்தக் கபாட்டைபாகத் திகழ்பவர். வபபாறைபாடமயின் கபாரணமபாக அவடர அந்தேப் வபரும் 
பதேவியிலிருந்த கீதழ இறைக்கி விடுவதேற்குச் சிலர் முயேற்சி வசயகிறைபார்கள. வபபான்மடனைக் கூற்றைத்தக் 
கிழவர் ஒப்புரவு வமபாழி மபாறைபா ஓடலதயேபாடு என்னிடைம் வந்த, மகபாமண்டைதலசுவரடரப் பற்றி 
என்வனைன்னைதவபா புறைங் கூறினைபார். நபான் ஏற்றுக் வகபாளளவில்டல. மகபாமண்டைதலசுவரடரப் பற்றி 
அவ்வளவு தகவலமபாகப் புறைங்கூறியே அந்தேக் கிழட்டு மனிதேர் அவடரதயே தநரில் பபார்த்தேதம் எப்படி 
நடுங்கிப் தபபானைபார் வதேரியுமபா? இரபாசசிம்மபா! இடடையேபாற்று மங்கலத்தப் வபரியேவருக்கு மட்டும் அந்தே 
இடணயேற்றை ஆற்றைல் இருக்கிறைத. அவடர எதிர்ப்பவர்களும், வவறுப்பவர்களும் கூடை அவருடடையே 
கண்களின் சபால்பு நிடறைந்தே பபார்டவக்கு முன்னைபால் அடைங்கி ஒடுங்கி நின்று விடுகிறைபார்கள. படகவடரயும்
பிணிக்கும் தபரபாற்றைல் அந்தேப் பபார்டவக்கு இருக்கிறைத. வதேன்பபாண்டி நபாட்டு அரசியேல் வதேபாடைர்புடடையே 
எல்தலபாருக்குதம கபாரணமற்றை ஒரு வடக அசூடயே மகபாமண்டைதலசுவரர் தமல் இருக்கிறைத. குழந்தேபாய! 
அவடரப் தபபால் ஒரு திறைடமயேபானை மனிதேர் இல்லபாவிட்டைபால் உடைனைடியேபாக தநர இருந்தே வடைதிடசப் 
படகவர் படடைவயேடுப்டபக் கபாலந்தேபாழ்த்தியிருக்க முடியேபாத. அவர் மகபாமண்டைதலசுவரரபாயிருக்கிறை 
கபாலத்திதலதயே நீ வந்த முடிசூட்டிக் வகபாண்டு வபபாறுப்தபற்றைபால் உனைக்கு எத்தேடனைதயேபா வடகயில் 
பயேன்படும். உலகம் நிடலயேபாதேத, நம்முடடையே எண்ணங்களின் படிதயே எதவும் நடைப்பதில்டல 
என்படதேவயேல்லபாம் நபான் உணர்கிதறைன், குழந்தேபாய! ஆனைபால் உன்டனைப்பற்றி நிடனைவு வரும் தபபாத 
மட்டும் என்னைபால் அவற்டறை நம்ப முடிவதில்டல. 'உலகம் நிடலயேபானைத. என் அருடமப் புதேல்வடனைப் 
வபபாறுத்தே வடரயில் நபான் எண்ணியிருக்கிறை படிதயே எல்லபாம் நடடைவபறும்' என்தறை நிடனைத்த 
வருகிதறைன் நபான். நீ என்டனை ஏமபாற்றி விடைபாததே. என் நிடனைவுகடளயும் கனைவுகடளயும் ஏமபாற்றி 
விடைபாததே.' யேபாதரபா கூப்பிடுவத தபபாலிருந்தேத.

"ததேவி! இவதேன்னை? என்வனைன்னைதவபா பிதேற்றுகிறீர்கதள! நீங்களபாகதவ தபசிக் வகபாளகிறீர்கதள! 
உங்களுக்கு ஏதேபாவத உடைல்நலக் குடறைவு ஏற்பட்டிருக்கிறைதேபா? ஒரு தவடள மபாடலயில் குளிர்ந்தே கபாற்றுப்
படும்படி நந்தேவனைத்தில் உலபாவியேத ஒத்தக் வகபாளளவில்டலயேபா?" என்று தகட்டுக் வகபாண்தடை புவனை 
தமபாகினி கட்டில் அருதக நின்றைபாள. மகபாரபாணிக்கு நபாணமபாக இருந்தேத. இரபாசசிம்மனிடைம் தபச 
நிடனைத்தேடவகடளவயேல்லபாம் தூக்கத்தில் வபாய தசபார்ந்த உளறி விட்டிருக்கிதறைபாம் என்று அவருக்கு 
அப்தபபாததேபான் புரிந்தேத.

புவனை தமபாகினி மகபாரபாணிக்கு தடணயேபாகக் கட்டிலுக்குக் கீதழ தேடரயில் பக்கத்தில் படுத்தக் 
வகபாண்டைபாள. மகபாரபாணிக்கு மறுபடியும் தகபாட்டைபாற்றுப் பண்டிதேர் கூற்று நிடனைவுக்கு வந்தேத.

'நபாடளக்கு நடைப்படதேப் பற்றி இன்டறைக்தக திட்டைமிடைபாதீர்கள. நபாடளயே தினைம் என்பத இனிதமல் 
வருவத. நீங்கள நிடனைக்கிறை மபாதிரி இல்லபாமலும் தபபாகலபாம் அத!'

மகபாரபாணியின் அறிவுமயேமபானை உளளம் இந்தேத் தேத்தவத்டதே ஒப்புக் வகபாண்டைத. ஆனைபால் உணர்வு 
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மயேமபானை உளளதமபா ஒப்புக் வகபாளள மறுத்தேத. 'நபாடள என்றை ஒன்று இல்லபாவிட்டைபால் அப்புறைம் இந்தே 
உலகத்தில் என்னை இருக்கிறைத? அறியே முடியேபாதே உண்டமகளும், வதேரியே முடியேபாதே எதிர்கபாலமும் 
இருப்பதேனைபால் அல்லவபா வபாழ்க்டக சபாரமபாக இருக்கிறைத? தேபாம் சுமக்கின்றை வபபாருளகளின் உயேர்வும் 
வபருடமயும் வதேரியேபாமல் குங்குமமும், கற்பூரமும் சுமக்கும் கழுடதேகடளப் தபபால் வபாழ்வதேனைபால் தேபான் 
சபாதேபாரண மனிதேர்களபால் வபாழ்க்டகயின் நபாடளயே தினைங்கடளக் கற்படனை வசயயே முடிகிறைத.'

இப்படி என்வனைன்னைதவபா எண்ணிக் வகபாண்டு படுக்டகயில் புரண்டைபார், மகபாரபாணி. சிந்தேடனைகடளத் 
தேனைக்குச் சபாதேகமபாகத் தேன் எண்ணங்களுக்கு ஏற்றைபாற் தபபால் வடளத்தச் சிந்திக்கத் வதேபாடைங்கும் தபபாத 
மனைத்தக்கு ஒருவிதேமபானை தபபாலி உற்சபாகம் மகிழ்ச்சி மயேக்கமபாக ஏற்படும். மகபாரபாணியின் மனைத்தில் 
அப்படி ஓர் உற்சபாகம் அப்தபபாத ஏற்பட்டிருந்தேத. மறுநபாள வபபாழுத விடிந்தேததம இரபாசசிம்மன் ஓடி 
வந்த விடைப் தபபாகிறை மபாதிரியும், உடைதனை அவனுக்கு முடிசூட்டிக் கண்டு மகிழப் தபபாவதேபாகவும், தேன் 
மனைம் கற்படனை வசயகிறை எல்லபா நிகழ்ச்சிகளுதம உடைதனை நடைந்த விடைப் தபபாவத தபபாலவும் ஒரு 
மனைநிடல ஏற்பட்டைத. கண்கடள விழித்தக் வகபாண்தடை கட்டிலில் படுத்திருந்தேவருக்கு எதிதர சிறிதேபாக 
மங்கலபாக எரிந்த வகபாண்டிருந்தே தூண்டைபா விளக்கின் சுடைர் வதேரிந்தேத. இருட்டில் மலர்ந்தே தேங்க மலர் 
ஒன்றின் ஒற்டறைத் தேனி இதேழ் கபாற்றில் அடசவத தபபால் கண்ணுக்கு அழகபாகத் வதேரியும் அந்தேச் 
சுடைடரதயே பபார்ப்பத இன்பமபாக இருந்தேத மகபாரபாணிக்கு. சுடைரபா அத? வநருப்புத் தேபாயின் வபண் 
குழந்டதே. வநருப்பில் ஏததேபா வதேயவிக ஆற்றைல் இருக்கிறைத. அதேனைபால் தேபான் அடதே வணங்குவதேற்கு ஏற்றை 
வபபாருளபாக முன்தனைபார்கள ததேர்ந்திருக்க தவண்டுவமன்று அவருக்குத் ததேபான்றியேத. பபார்த்தக் 
வகபாண்டிருக்கும் தபபாததே அந்தேச் சுடைர் வபரிதேபாக எரிவத தபபால் அவருக்கு ஒரு ததேபாற்றைம் உண்டைபாயிற்று.

பயேத்தேபால் அவர் முகம் வவளிறுகிறைத. கண்கடள மூடிக் வகபாளகிறைபார். ஆருயிர்க் கணவர் பரபாந்தேக 
பபாண்டியேரின் சிடதேயில் அடுக்கியே சந்தேனைக் கட்டடைகள எரிந்தே கபாட்சிடயே அவர் கண்களில் அவருடடையே 
விருப்பமின்றிதயே நிடனைவுக்குள வகபாண்டு வந்த தேளளுகிறைத ஏததேபா ஒரு சக்தி. எட்டுத் திடசயும் புகழ் 
மணக்கச் வசங்தகபால் நடைத்தியே அந்தே மபாவபரும் உடைடல வநருப்புச் சூழ்ந்தே தபபாத, வபானைவன்மபாததேவி 
வநருப்டபத் திட்டியிருக்கிறைபார்; வதேயவங்கள தேன்டனை வஞ்சித்த ஏமபாற்றியேதேபாகத் தூற்றியிருக்கிறைபார். 
அததே வநருப்பின் சுடைடரயேபா இப்தபபாத வதேயவமபாக எண்ணிதனைன் என்று நிடனைக்கும் தபபாததே உடைல் 
புல்லரித்தேத அவருக்கு. கண்களில் தேன்னுணர்வு இல்லபாமதல ஈரம் கசிந்த விட்டைத. எத்தேடனை ஈமச் 
சிடதேகளில் எத்தேடனை மனிதே உடைல்களின் இரத்தேத்டதேக் குடித்தே வகபாழுப்தபபா? அதேனைபாலல்லதவபா இந்தேச் 
சுடைர் இப்படிச் சிவப்பபாக இரத்தேத்தில் நடனைந்தே வவண்தேபாமடர இதேழ் தபபால் எரிகிறைத. அந்தேத் தூண்டைபா 
விளக்கின் சுடைரில் அழகு வதேரியேவில்டல அவருக்கு; வதேயவமும் வதேரியேவில்டல. அப்படிதயே எழுந்த 
பபாயந்த அந்தேச் சுடைர்ப் பிழம்டபக் டகவிரல்களபால் அமுக்கி நசுக்கி அழித்த விடை தவண்டும் தபபால் 
வவறி உண்டைபாயிற்று. அந்தே வநருப்பின் சவடலக் குழந்டதேடயேக் கழுத்டதே வநரித்த விடை தவண்டும் 
தபபால் இருந்தேத.

இப்படி ஏததேததேபா சம்பந்தேபா சம்பந்தேமின்றி நிடனைத்தக் வகபாண்தடை தூங்கிப் தபபானைபார் மகபாரபாணி. 
தூக்கத்தில் எத்தேடனைதயேபா தவண்டியே, தவண்டைபாதே கனைவுகள கவிழ்ந்தேனை. அகல - நீளங்களுக்குள 
அடைங்கபாமல் விளிம்பும் தவலியுமற்றுப் பரந்த கிடைக்கும் கபாலம் என்னும் வபரு வவளியில் தேம் கனைவுப் 
பறைடவகடளப் பறைக்கச் வசயதேபார் மகபாரபாணி. அலுப்பின்றிச் சலிப்பின்றிக் கபாலப் வபருவவளியின் 
வதேபாடைமுடியேபாதே உயேரத்தில் தூக்கம் கடலகிறை வடர அந்தேப் பறைடவகள பறைந்த வகபாண்தடை இருந்தேனை.

இரபாசசிம்மன் எட்டுத் திடசயும் வவற்றி வபாடக சூடித் திரிபுவனைச் சக்கரவர்த்தியேபாகிறைபான். திருமணம் 
புரிந்த வகபாளகிறைபான். அழகபானை ஆண் குழந்டதே பிறைக்கிறைத. வபானைவன்மபாததேவி தேம் தபரடனைக் 
வகபாஞ்சுகிறைபார். 'இரபாசசிம்மபா! நீ குழந்டதேயேபாக இருந்தே தபபாத சிரித்தேடதேப் தபபாலதவ உன் மகனும் 
சிரிக்கிறைபான்' என்று புதேல்வனிடைம் தவடிக்டகயேபாகச் வசபால்கிறைபார் மகபாரபாணி. 'அம்மபா! என் மகடனை 
என்டனைக் கபாட்டிலும் வபரியே வீரனைபாக்கப் தபபாகிதறைன் பபாருங்கள. ஈழத்டதேயும் கடைபாரத்டதேயும் கூடை 
அவன் வவன்று வபாடக சூடுவபான்' என்று மகடனைப் பற்றிப் வபருடமயேடித்தக் வகபாளகிறைபான் 
இரபாசசிம்மன்.

'வசயதேபாலும் வசயவபான், அப்பபா! வபாளபாலும் தவலபாலும் வவல்வதேற்கு முன் சிரிப்பபாதலதயே அடவகடள 
வவன்று விடுவபான் தபபாலிருக்கிறைத உன் மகன்' என்று புன்னைடகதயேபாடு பதில் வசபால்கிறைபார் மகபாரபாணி...

இவ்வளவில் மகபாரபாணி கண் விழித்தேபார். விடிந்த வவயில் பரவி வவகு தநரமபாயிருந்தேத. படுத்தே 
நிடலயிதலதயே கட்டிலில் கண் விழித்தே அவர் பபார்டவயில் எதிதரயிருந்தே அந்தேத் தீபம் தேபான் பட்டைத. 
அவர் திடுக்கிட்டைபார். அந்தே ஒளியின் குழந்டதே அடணந்த அழுத புடகயேபாகி, நூலிடழத்தக் 
வகபாண்டிருந்தேத. என்றுதம அடணயேபாதே விளக்கு அத. அன்று அடணந்திருந்தேத. கண்டை கனைவுக்கும் 
அதேற்கும் வபபாருத்தேமில்லபாமல் பட்டைத. மனைத்தின் தவதேடனை அடலகடள அடைக்கிக் வகபாண்டு அந்தே 
அன்டனை கபாலத்தின் அடலகளில் மிதேப்பதேற்கபாக எழுந்தேபாள. நீரபாடியே ஈரக் கூந்தேதலபாடு டகயில் 
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பூக்குடைடலயுடைன் புவனை தமபாகினி அப்தபபாத அங்தக வந்தேபாள.

"வபண்தண! இன்டறைக்கு இந்தே அடணயேபா விளக்கு அடணயும்படி விட்டு விட்டைபாதயே! நீ 
பபார்க்கதவயில்டலயேபா?" என்று தகட்டைபார் மகபாரபாணி.

"ஐதயேபா! அடணந்த விட்டைதேபா? நபான் பபார்க்கதவ இல்டலதயே?..." என்று பதேறி, அடதே ஏற்றுவதேற்கபாக 
ஓடினைபாள வண்ணமகள.

பிரடம பிடித்தேவர் தபபால் சூனியேத்டதே வவறித்த தநபாக்கியேபடி மறுபடியும் கட்டிலிதலதயே உட்கபார்ந்த 
வகபாண்டைபார் மகபாரபாணி.

"இரவில் எண்ணங்கள உற்சபாகமபாக, நம்பிக்டகயேளிப்படவயேபாக, விரும்பத்தேக்கடவயேபாக இருந்தேனை. பகல்
விடிந்தேததம ஒளியின்றிப் புடககிறைத" என்று வமல்ல தேமக்குத் தேபாதம வசபால்லிக் வகபாண்டைபார் அவர். 
சபாளரத்தின் வழிதயே நுடழந்தே ஒளிக்கதிர்கள அவருடடையே வநற்றியில் படிந்த மினுமினுப்புக் கபாட்டினை.

அன்டறையே நபாளின் விடிவு கபாலத்தின் தவகமபானை அடலகளில் தேன்டனை தவவறைபாரு திடசயில் 
இழுப்பதேற்கபாக விடிந்தேத தபபால் ஏததேபா மனைத்தில் அவருக்கு ஒரு குழப்பம் எழுந்தேத. அப்தபபாத 
தகபாட்டைபாற்றுப் பண்டிதேர் பதில் தபசபாமல் சிரித்த விட்டுப் தபபானை அந்தேச் சிரிப்பு அவருக்கு நிடனைவு 
வந்தேத. முன்வபபாரு சமயேம் அவர் ஓடலயில் எழுதிக் வகபாடுத்தவிட்டுப் தபபானை பபாட்டு நிடனைவு வந்தேத.

"மகபாரபாணி! வவயில் ஏறி வவப்பம் அதிகமபாகிக் வகபாண்தடை தபபாகிறைததே" என்று நீரபாடுவதேற்கு 
நிடனைப்பூட்டும் தநபாக்கத்ததேபாடு ஒரு பணிப்வபண் கூறினைபாள.

"ஆமபாம்! 'வவப்பம்' அதிகமபாகிக் வகபாண்டுதேபான் தபபாகிறைத" என்று அததே வபார்த்டதேகடள தவறு வபபாருள 
வதேபானிக்கத் திருப்பிச் வசபால்லிக் வகபாண்தடை எழுந்திருந்தேபார் மகபாரபாணி வபானைவன்மபாததேவி.

பபாண்டிமபாததேவி - இரண்டைபாம் பபாகம் முற்றிற்று 
------------
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பபாண்டிமபாததேவி - மூன்றைபாம் பபாகம்

3.1. நபாடளக்கு நபாண்மங்கலம்

கடைலின் அடி மூடலயும், வதேபாடுவபானைமும் ஒன்று படுகிறை இடைத்தில் அளவும், பரப்புமற்றை 
வபபான்னிறைத்தப் தபவரபாளிப் வபருமலர் ஒன்று பல்லபாயிரம் தசபாதிக் கதிர்கடள நீட்டிக் வகபாண்டு 
தமவலழுந்தேத! அந்தே ஒளியின் எழுச்சியில் கடைல் நீர் மபாணிக்கக் குழம்வபனை மபாறிச் வசம்டம ஒளிர 
மின்னியேத. அடலகள கடரயில் தமபாதம் ஒலியும், ஊழியேர்கள கப்படல இழுத்த நங்கூரம் பபாயச்சும் 
தபபாத பபாடும் ஒருவடகப் பபாட்டின் கூட்டைமபானை குரல்களும் தகட்டைனை. டவகடறைக் கபாலத்தின் 
கீதேவமன்கபாற்று உடைடலத் தேழுவித் தேண்டம பூசிச் வசன்றைத. கடைற் பறைடவகளின் குரல்களும் தகட்டைனை.

குமபாரபபாண்டியேன் இரபாசசிம்மன் உறைக்கம் கடலந்த புரண்டு படுத்தேபான். கண் இடமகள கனைத்தப் தபபாய 
விழிகளுக்குள எரிச்சலபாக இருந்தேத அவனுக்கு.

"இளவரதச! எழுந்திருங்கள; கடர வந்த விட்டைத" என்று வமல்லத் தேட்டி எழுப்பினைபார் சக்கதசனைபாபதி. 
குமபாரபபாண்டியேன் கண்கடளத் திறைந்தேபான்.

அடைடைபா! என்னை அற்புதேமபானை கபாட்சி அவன் கண்களுக்கு முன் விரிகிறைத! நீலக்கடைல் முடியுமிடைத்தில் 
தேடரதமல் ஒரு பசுடமக் கடைல் வதேன்படுகிறைததே! கடரக்கு தமல் கண்பபார்டவ எட்டிப் பிடிக்கிறை 
வதேபாடலவு வடர அடைர்த்தியேபானை பசுடமக்கபாடு வதேரிகிறைத. கடரதமல் பிரயேபாணத்தக்கு ஏற்றை முடறையில் 
அலங்கரிக்கப்பட்டை இரண்டு உயேர்ந்தே சபாதிக் குதிடரகதளபாடு நபாடலந்த வீரர்கள நின்று 
வகபாண்டிருப்படதேயும் இரபாசசிம்மன் பபார்த்தேபான்.

"சக்கதசனைபாபதி! கபாசிப மன்னைர் வரவில்டல தபபாலிருக்கிறைத! யேபாதரபா வீரர்கள தேபான் குதிடரதயேபாடு வந்த 
கபாத்திருக்கிறைபார்கள. இவர்கள எப்படி இவ்வளவு கணக்கபாக நபாம் இன்று வருதவபாவமன்று வதேரிந்த 
வகபாண்டைபார்கள? நபாம் இந்தேத் தடறையில் இறைங்குதவபாவமன்று இவர்களுக்கு எப்படித் வதேரிந்தேத!" என்று 
தகட்டைபான் குமபாரபபாண்டியேன்.

"நபான் இங்கிருந்த புறைப்படும்தபபாததே இரண்டு மூன்று நபாட்கடளக் குறிப்பிட்டு அதில் ஏதேபாவத ஒரு நபாள
வருவதேபாகச் வசபால்லிவிட்டுத்தேபான் இடடையேபாற்று மங்கலத்தக்கு உங்கடளச் சந்திக்க வந்ததேன். எந்தே 
இடைத்தில் இறைங்குவவதேன்று அப்தபபாத நபான் உறுதி வசயயேபாதேதேபால் மபாததேபாட்டைம், புத்தேளம் இரண்டு 
இடைங்களிலும் வதேபாடைர்ந்த இரண்டு மூன்று நபாட்கள குதிடரகளும் ஆட்களும் கபாத்திருக்குமபாறு ஏற்பபாடு 
வசயத விட்டு வந்ததேன். கபாசிப மன்னைர் இன்டறைக்கு அனுரபாதேபுரத்தில் இருப்பபார். நபாம் அனுரபாதேபுரத்தில் 
அவடரச் சந்திக்கலபாம். அடைடைபா! உங்களிடைம் நபான் முன்தப வசபால்ல மறைந்த விட்தடைதனை! நபாடளக்குக் 
கபாசிப மன்னைரின் பிறைந்தே நபாள. வவளளணி விழபாவபாகியே நபாண்மங்கல திருநபாடளக் வகபாண்டைபாடை 
அனுரபாதேபுரத்தில் பிரமபாதேமபானை ஏற்பபாடுகள நடைந்த வகபாண்டிருக்கும். தேம்முடடையே வவளளணி 
விழபாவன்று வபபௌத்தே பிட்சுக்கடளவயேல்லபாம் அவர்கள இருப்பிடைம் வசன்று வணங்கி ஆசிவபறை 
தவண்டுவமன்பதேபால் தேபான் தகபாநகரமபாகியே வபபாலன்னைறுடவயில் வகபாண்டைபாடை தவண்டியே இவ்விழபாடவ
அனுரபாதேபுரத்தக்கு வந்த வகபாண்டைபாடுகிறைபார் அரசர்."

"சக்கதசனைபாபதி! அந்தே ஒரு நபாளிலபாவத உளளும் புறைமும் வவளடளயேபாகத் தூயடமதயேபாடு இருக்க 
எண்ணிப் பிறைந்தே நபாடள வவளளணி விழபாவபாக அடமத்திருக்கும் நம் முன்தனைபார் மரபு எவ்வளவு 
அற்புதேமபானைத பபார்த்தீர்களபா? 'வபாழ்நபாவளல்லபாம், வபபாயக்கபாக வபாழ்ந்தேபாலும் அந்தே ஒரு நபாளபாவத 
உண்டமக்கபாக வபாழு' என்று அறிவுறுத்தவத தபபாலல்லவபா அந்தேப் வபயேடர டவத்திருக்கிறைபார்கள" 
என்று சிரித்தக் வகபாண்தடை கூறினைபான் இரபாசசிம்மன்.

"இளவரதச! வதேன்பபாண்டி நபாட்டுக்குரியேவர் என்படதே நீங்கள தேமிடழப் பற்றிப் தபசும் தபபாவதேல்லபாம் 
நிரூபித்த விடுகிறீர்கள. தநற்றுக் கப்பல் தமல் தேளத்தில் நின்று வகபாண்டு பபாடியே கவிடதேதயேபா உங்கள 
நபாவன்டமடயேயும் எனைக்குப் புரியேடவத்தவிட்டைத. உங்கள கவித் திறைடனைப் பற்றி இதவடர கபாசிப 
மன்னைருக்குத் வதேரியேபாத. வதேரிந்தேபால் மிகவும் வபருடமப்படுவபார்."

அவர்கள இப்படிப் தபசிக் வகபாண்டிருக்கும் தபபாததே கப்பல் முழுடமயேபாக நங்கூரம் பபாயச்சப்பட்டுக் 
கடரடயே அணுகியிருந்தேத.
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"இங்கிருந்த அனுரபாதேபுரம் வடரயில் நபாம் குதிடரயில்தேபான் தபபாக தவண்டும். கடைற்கபாயச்சதலபாடு 
உங்களபால் குதிடரப் பயேணம் வசயயே முடியுமபா என்று தேபான் தேயேங்குகிதறைன்" என்று கூறி, அருகில் 
வநருங்கிக் குமபாரபபாண்டியேனின் வநற்றிடயேயும் மபார்டபயும் வதேபாட்டுப் பபார்த்தேபார், சக்கதசனைபாபதி.

"அத ஒன்றும் எனைக்கு அவ்வளவு சிரமமபானை கபாரியேமில்டல. பசுடமயும், வனைப்பும், குளிர்ச்சியும் 
நிடறைந்தே இந்தேக் கபாட்டு வழியில் பயேணம் வசயயும் தபபாத கடைற்கபாயச்சடலதயே மறைந்த விடுதவன் நபான். 
உங்கள நபாட்டின் வனைங்களில் வழி வநடுகப் வபபௌத்தே ஆலயேங்களும், பிட்சுக்களின் சபாதசங்கங்களும் 
நிடறையே இருக்குதம. அன்புளள இடைங்களும், அன்பு நிடறைந்தே மனிதேர்களும் இருக்கும் தபபாத 
தன்பங்கடள யேபாரபாவத வபபாருட்படுத்தவபார்களபா?"

"அப்படியேபானைபால் இறைங்கி வபாருங்கள. அததேபா குதிடரகடள டவத்தக் வகபாண்டு நம்டம எதிர்பபார்த்தக் 
கபாத்திருக்கின்றைபார்கள. நபாம் தபபாகலபாம்."

"நபாம் தபபாவத சரி, கப்பல் அடறைக்குள இருக்கும் பபாண்டி நபாட்டின் அரசுரிடமப் வபபாருளகடள முதேலில் 
பத்திரமபாகக் வகபாண்டு தபபாயச் தசர்க்க தவண்டுவமன்படதே மறைந்த விட்டீர்களபா?"

"அடதேப் பற்றித் தேங்களுக்கு கவடலதயே தவண்டைபாம் இளவரதச! கப்பல் ஊழியேர்களும், நம்டம 
வரதவற்க வந்திருக்கும் ஈழ நபாட்டு வீரர்களும் அவற்டறைப் பபாதகபாப்பபாக எடுத்தச் வசன்று 
அரண்மடனையில் தசர்த்த விடுவபார்கள. அதேற்கு நபான் வசபால்லி ஏற்பபாடு வசயத விடுகிதறைன்" என்று 
சக்கதசனைபாபதி உறுதிவமபாழி கூறியேதம் தேபான் குமபாரபபாண்டியேனுக்கு மனைச் சமபாதேபானைம் ஏற்பட்டைத.

கப்பலிலிருந்த இறைங்கி ஈழ நபாட்டு மண்ணில் கபால் டவக்கு முன் கடடைசியேபாகத் திரும்பிப் பபார்த்தேபான் 
இரபாசசிம்மன். கடைந்த வந்தே கடைல் ஆர்ப்பரவம் வசயத வகபாண்டிருந்தேத. திடீவரன்று அந்தேப் வபரியே கடைல்
முழுவதம் தேன் தேபாய வடித்தே கண்ணீதரபா எனை அவன் மனைத்தில் ஒரு பிரடம எழுந்தேத. தயேரத்டதே 
மனைத்தக்குளதளதயே அடைக்கிக் வகபாண்டு தமல் தேளத்திலிருந்த கீதழ வசன்று சக்கதசனைபாபதியுடைன் 
கடரயில் இறைங்கினைபான்.

"சக்கதசனைபாபதி! இந்தே இடைத்தில் கடைல்தடறை மிக அழகபாக இருக்கிறைததே? இதேற்கு முன் சில முடறை உங்கள
நபாட்டுக்கு வந்திருந்தம் இடதேப் பபார்க்கும் வபாயப்பு எனைக்கு ஏற்படைதவ இல்டலதயே!" என்று அந்தேப் 
பகுதியின் அழடகப் பபார்த்த வியேந்த வினைவினைபான் இரபாசசிம்மன்.

"இதவடர பபார்க்க வபாயப்பில்லபாமல் தபபானைதேபால் தேபாதனை இப்தபபாத உங்களபால் இடதேப் பபார்த்த வியேக்க 
முடிகிறைத. இளவரதச! இந்தேப் புத்தேளம் தடறைக்குப் பழடமயேபானை வபயேர் 'தேமனைன் ததேபாட்டைம்' 
என்பதேபாகும். உங்கள நபாட்டில் கடைற்கடரத் தடறைகவளல்லபாம் பபாடலவனைம் தபபால் மணல் 
வவளிகளபாகதவபா, வறைண்டை படனைமரக் கபாடுகளபாகதவபா இருக்கின்றைனை. ஆனைபால் இங்தக கடைற்கடரயிலும் 
பசுடம வளம் இருக்கும் தடறைகள உண்டு. அதேனைபால் தேபான் அவற்டறை மபா(ந்)ததேபாட்டைம், தேமனைன் 
ததேபாட்டைம் என்வறைல்லபாம் வளமபாகப் வபயேர் சூட்டி அழகபாக அடழக்கின்தறைபாம் நபாங்கள."

"ஏததேத? உங்கள நபாட்டு மண்ணுக்கு வந்த இறைங்கியேவுடைன் தேற்வபருடம தபசும் பண்பு உங்கடளப் 
பற்றிக் வகபாண்டுவிட்டைததே! உங்கள இலங்டகடயே நீங்கதள புகழத் வதேபாடைங்கிவிட்டீர்கள!" என்று 
சக்கதசனைபாபதிடயே வம்புக்கு இழுத்தேபான் இரபாசசிம்மன். ஆனைபால் அவதரபா தபச்டச தவறு திடசக்குத் 
திருப்பினைபார். "இளவரதச! வசம்பவழத் தீவில் ஏததேபா ஒரு தசபாழ நபாட்டுக் கப்படலப் பபார்த்தேதேபாக நீங்கள 
கூறினீர்கள அல்லவபா? அந்தேக் கப்படலப் பற்றி எழும் சில சந்ததேகங்கள இன்னும் என் மனைத்தில் 
நீங்கபாமல் இருந்த வகபாண்தடை பயேமுறுத்தகின்றைனை. எந்தே வடகயிலபாவத சூழ்ச்சி வசயத உங்கடளத் 
தன்புறுத்தவதேற்வகன்று தசபாழ நபாட்டு ஆட்கள அந்தேக் கப்பலில் மடறைவபாகப் பின் வதேபாடைர்ந்த 
வருகிறைபார்கதளபா என்று நபான் சந்ததேகப்படுகிதறைன்" என்று வசபால்லிக் வகபாண்தடை, குமபாரபபாண்டியேனின் 
முகத்டதே உற்றுப் பபார்த்தேபார் சக்கதசனைபாபதி. அவர் கூறியே வபார்த்டதேகடளக் தகட்டைதம் இரபாசசிம்மன் 
திடகத்தேபான். அவன் முகத்தில் மருட்சியும், அச்சமும் வதேன்பட்டைனை. சக்கதசனைபாபதியேபால் அவ்வளவு 
சரியேபாக எப்படி அனுமபானிக்க முடிந்தேத என்தறை அவன் வியேந்தேபான். தேபான் தேற்வசயேலபாக அந்தேச் தசபாழ 
நபாட்டுக் கப்படலப் பற்றிக் கூறியேடதே அவர் ஏன் இன்னும் மறைக்கபாமல் நிடனைவு டவத்தக் வகபாண்டு 
கவடலப்படுகிறைபார் என்பத தேபான் அவனுக்கு திடகப்டபயேளித்தேத.

"சக்கதசனைபாபதி! அந்தேக் கப்பல் எக்தகடு வகட்டுப் தபபானைபால் என்னை? நமக்கு இனிதமல் அடதேப் பற்றிக் 
கவடல இல்டல. நபாம் தேபான் வரதவண்டியே இடைத்தக்குப் பத்திரமபாக வந்த தசர்ந்த விட்தடைபாதம!" என்று 
அவரிடைம் பதிலுக்குக் தகட்டைபான் அவன்.

"அப்படியேல்ல, இளவரதச! எப்தபபாத நம் படகவர்களின் கப்பல் நம்முடடையே வழிகளில் வதேன்பட்டு 
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விட்டைததேபா, அப்தபபாததே அத கடடைசிவடர நம்டமப் பின் வதேபாடைரலபாம் என்று நபாம் சந்ததேகப்படை 
தவண்டியேததேபான். அந்தே மபாதிரிக் கப்பல்கள எடவதயேனும் வந்தேபால் தேடுத்த நிறுத்தி, அதிலிருக்கும் 
ஆட்கடளச் சிடறைபிடிக்குமபாறு ஏற்பபாடு வசயத விடுவதேற்கபாகத்தேபான் உங்கடளக் தகட்கிதறைன். அந்தேத் 
தேடுப்பு ஏற்பபாட்டடை இப்தபபாததே இங்தகதயே வசயத விடுதவன் நபான்."

"அந்தே மபாதிரி ஓர் ஏற்பபாடு நீங்கள வசயயே முடியுமபானைபால் நல்லததேபான்" என்று அதேற்கு ஒப்புக் 
வகபாண்டைபான் குமபார பபாண்டியேன். உடைதனை சக்கதசனைபாபதி அங்கிருந்தே கடைல்தடறை ஆட்களிடைம், "நபான் 
வசபால்வடதேக் கவனைத்தில் டவத்தக் வகபாளளுங்கள! இந்தே இடைத்திதலபா அல்லத மபாததேபாட்டைத்திதலபா 
இறைங்குவதேற்கபாக இன்றிலிருந்த இன்னும் சில நபாட்களுக்குள தேமிழ்நபாட்டுக் கப்பல்கள எடவதயேனும் 
வந்தேபால் அவற்டறைத் தேடுத்த நிறுத்தி டவத்தக் வகபாண்டு எங்களுக்குத் தேகவல் அனுப்ப தவண்டும். 
இந்தேக் கட்டைடள அவசரமும், அவசியேமும் வபாயந்தேத. நிடனைவிருக்கட்டும்" என்று கண்டிப்பபானை குரலில் 
உத்தேரவிட்டைபார். பின்பு குதிடரகதளபாடு கபாத்திருந்தே ஈழ நபாட்டு வீரர்களிடைம் "நீங்களும் கப்பல் 
ஊழியேர்களுமபாகச் தசர்ந்த கப்பல் அடறையில் இருக்கும் பபாண்டியே நபாட்டு அரசுரிடமப் வபபாருளகடளத் 
தேக்க பபாதகபாப்புடைன் அரண்மடனையில் வகபாண்டு தபபாய தசர்த்த விடை தவண்டும்" என்று வற்புறுத்திக் 
கூறினைபார். குமபார பபாண்டியேனின் வரடவ அனுரபாதேபுரத்திலிருக்கும் கபாசிப மன்னைருக்கு முன் வசன்று 
அறிவிப்பதேற்கபாக அவர்கள இருவரும் புறைப்படுவதேற்கு முன்தப ஒரு வபாலிப வீரன் குதிடரயிற் 
பறைந்தேபான்.

அங்தக பசுடமயேபானை வதேன்டனை மரங்களுக்கு நடுதவ மிகப் வபரியே ததேங்கபாய மூடிவயேபான்டறைக் 
குடுமிதயேபாடு தேடலகீழபாகக் கவிழ்த்தேத தபபால் வவண்ணிறைத்தடைன் கூடியே வபபௌத்தே விஹபாரக் கட்டைடைம் 
ஒன்று வதேரிந்தேத. குதிடரயில் ஏறிக்வகபாளவதேற்கு முன்னைபால் அந்தே ஆலயேத்தக்குப் தபபாயக் 
குமபாரபபாண்டியேனும், சக்கதசனைபாபதியும் புத்தேர் வபருமபாடனை வணங்கிவிட்டு வந்தேபார்கள.

வமபாட்டடைத் தேடலயும் ஒளி நிடறைந்தே மஞ்சள நிறை ஆடடையுமபாகக் கபாட்சியேளித்தே புத்தேபிட்சு ஒருவர் அந்தே 
ஆலயேத்தில் இருந்தேபார். அவர்கடள அன்புடைன் வரதவற்று, "உங்களுடடையே பிரயேபாணம் சுகம் நிடறைந்தேதேபாக 
இருக்கட்டும்" என்று புன்னைடகதயேபாடு வபாழ்த்தக் கூறி அனுப்பினைபார் அவர்.

குதிடரகள புறைப்பட்டைனை. வவயில் படைபாதே கபாட்டில் விடரவபாகச் வசல்லவல்ல சபாதிப் புரவிகளில் பயேணம் 
வசயவத கபாற்றில் பறைப்பத தபபால் இன்பமபாக இருந்தேத. நண்பகல் தநரத்தக்கு ஒரு கபாட்டுச் சிற்றூரில் 
இருந்தே பிட்சுக்களின் சங்கம் ஒன்றில் தேங்கி, நபாட் கடைன்கடளயும் உணடவயும் முடித்தக் வகபாண்டைனைர். 
பழகியே மனிதேருக்தக வழிகள மறைந்த தபபாகக்கூடியே கபாடு அத! வகபாஞ்சம் வழி தேவறி, இடைம் தேவறி 
நடுக்கபாட்டில் தபபாய மபாட்டிக் வகபாண்டைபால் கூட்டைம் கூட்டைமபாகத் திரியும் யேபாடனை மந்டதேகளிடைம் சிக்கித் 
திண்டைபாடை தவண்டியேததேபான்.

"இளவரதச! இருட்டுகிறை சமயேத்தில் எந்தே ஊர் வருகிறைததேபா அங்தக தேங்கிவிட்டு, மறுபடியும் கபாடலயில் 
பயேணத்டதேத் வதேபாடைங்கி அரசருடடையே வவளளணி விழபாவுக்கு அனுரபாதேபுரம் தபபாயவிடுதவபாம். இந்தேக் 
கபாடுகளில் இரவுப் பயேணம் ஆபத்தேபானைத!" என்றைபார் சக்கதசனைபாபதி. குமபாரபபாண்டியேன் அதேற்கு ஒப்புக் 
வகபாளளவில்டல. "கண்டை இடைங்களில் தேங்கித் தூக்கத்டதேக் வகடுத்தக் வகபாண்டு கிடைப்படதே விடை 
இரவிலும் பயேணம் வசயதேபால் சற்று முன்பபாகதவ தபபாய அரசருடடையே நபாண்மங்கலத்தில் கலந்த 
வகபாண்டு வவளளணிக் தகபாலத்தில் அவடரக் கண்டு மகிழலபாம்" என்றைபான் அவன்.

"இரவில் தேங்கி விடிவதேற்கு ஐந்த நபாழிடக இருக்கும் தபபாத புறைப்பட்டைபாலும் விழபாவுக்கு நபாம் 
தபபாயவிடை முடியும். இந்தேப் பக்கத்தக் கபாடுகளின் நிலவரத்டதே நன்கு வதேரிந்த வகபாண்டு நபான் 
வசபால்கிதறைன். என் வபார்த்டதேடயேத் தேட்டைபாதீர்கள. இரவுப் பயேணத்தக்கு இந்தேக் கபாடு ஏற்றைதில்டல" 
என்று மீண்டும் இரபாசசிம்மடனைக் வகஞ்சினைபார் அவர். அவதனைபா 'இரதவ தபபாக தவண்டும்' என்று 
பிடிவபாதேமபாக ஒற்டறைக் கபாலில் நின்றைபான்.

அப்தபபாத மபாடல மயேங்குகிறை தநரம் ஆகியிருந்தேத. ஆதிபுரம் என்றை ஊடரக் கடைந்த வடைகிழக்கபாக 
அனுரபாதேபுரத்தக்குச் வசல்லும் கபாட்டுப் பபாடதேயில் அவர்களுடடையே குதிடரகள வசன்று வகபாண்டிருந்தேனை.
அப்தபபாத அவர்கள வசன்று வகபாண்டிருந்தே பகுதி மிக மிக அடைர்ந்தே பயேங்கரமபானை வனைப் பகுதி. 
நபாகரபாகப் வபருவனைம் என்று வழங்கும் அந்தே இருண்டை கபாட்டில் அவர்கள புகுந்தே தபபாத கதிரவன் 
மடறைந்தேபான். ஏற்வகனைதவ இருந்தே இருள வபருகிக் கனைத்தேத.

குமபாரபபாண்டியேனின் பிடிவபாதேத்டதே எண்ணி மனைம் வருந்தியே சக்கதசனைபாபதி, 'கருடண நிடறைந்தே எங்கள 
புத்தேர் வபருமபாதனை! எங்களுக்கு ஒரு தன்பமும் தநரபாமல் கபாப்பபாற்றுங்கள' என்று மனைத்தில் தியேபானைம் 
வசயதேவபாதறை குதிடரடயேச் வசலுத்திக் வகபாண்டிருந்தேபார். கபாட்டில் அங்கங்தக பிரும்மபாண்டைமபானை புத்தேர் 
சிடலகடளயும், வபபௌத்தே விஹபாரங்கடளயும் கண்டை தபபாவதேல்லபாம் திரும்பத் திரும்ப இந்தே ஒதர 
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தியேபானைம் தேபான் ஈழ நபாட்டுப் படடைத்தேடலவரின் மனைத்தில் உண்டைபாயிற்று.

கபாட்டில் ஓரிடைத்தில் வபபௌத்தே விஹபாரத்தில் விளக்தகற்றிக் வகபாண்டிருந்தே புத்தே பிட்சு ஒருவர் 
விளக்தகபாடு ஓடி வந்த அவர்கள குதிடரகடள வழிமறித்த நிறுத்தினைபார். விளக்தகபாடு பதேறிப் தபபாய ஓடி 
வந்தே அவடரக் கண்டு என்னைவவன்று அறிந்த வகபாளளும் ஆவலுடைன் அவர்களும் குதிடரகடள 
நிறுத்தினைபார்கள. "வபரியேவதர! நபான் வசபால்வடதேக் தகளுங்கள. இந்தே இருட்டில் பயேணம் தவண்டைபாம். 
என்தனைபாடு நீங்களும் இந்தே இடளஞரும் இந்தேப் வபபௌத்தே விஹபாரத்தில் தேங்கிவிட்டு அதிகபாடலயில் 
தபபாகலபாம். நபான் கூடை அரசரின் வவளளணி விழபாடவக் கபாண்பதேற்கபாகக் கபாடலயில் அனுரபாதேபுரம் 
புறைப்படைலபாவமன்றிருக்கிதறைன்" என்று சக்கதசனைபாபதிடயே தநபாக்கிச் வசபான்னைபார் புத்தே பிட்சு. 
சக்கதசனைபாபதி இரபாசசிம்மனின் முகத்டதேத் திரும்பிப் பபார்த்தேபார்.

"அடிகதள! உங்களுடடையே அன்புக்கு நன்றி. பயேத்டதே நபாங்கள மறைந்தவிட்தடைபாம். எங்களுக்கு 
அவசரமபாகப் தபபாக தவண்டும். புதியே இடைத்தில் இந்தேக் கபாட்டுக் குளிரில் எங்களுக்கு உறைக்கம் வரப் 
தபபாவதில்டல. ஆகதவ எங்களுக்கு விடடை வகபாடுங்கள" என்று இரபாசசிம்மதனை முகத்திலடித்தேபாற் தபபால்
மறுத்தப் பதில் வசபால்லிவிட்டைபான்.

"உங்கள விருப்பம் அதவபானைபால் சரி! மறுப்பதேற்கு நபான் யேபார்?" என்று வழிடயே விட்டு விலகி நின்று 
வகபாண்டைபார் புத்தே பிட்சு. குதிடரகள மீண்டும் ஓடினை.

"இளவரதச! அந்தேப் புத்தே பிட்சு வலுவில் ஓடிவந்த கூறியேடதேக் தகட்டீர்களபா? இந்தேக் கபாடுகடளப் பற்றி 
விவரம் வதேரிந்தேவர்கள யேபாரும் நம்முடடையே பிரயேபாணத்டதே அநுமதிக்க மபாட்டைபார்கள" என்றைபார் 
சக்கதசனைபாபதி. அதேற்குக் குமபாரபபாண்டியேன் மறுவமபாழி கூறைவில்டல. அந்தேச் சமயேத்தில் வதேபாடலவில் 
எங்தகபா கூட்டைமபாக யேபாடனைகள பிளிறும் ஒலி கபாடு முழுவதம் எதிவரபாலித்தேத. தமதல தேடலயில் 
இடிக்கிறைபார் தபபால மரக்கிடளகள பின்னிப் பிடணந்திருந்தே ஒரு பகுதியில் ததேர் வடைம் தபபாலப் வபரியே 
மடலப் பபாம்பு ஒன்று வதேபாங்கிக் வகபாண்டிருந்தேத. கூர்ந்த பபார்த்த அடதேக் கண்டு வகபாண்டைபார் 
சக்கதசனைபாபதி. இரபாசசிம்மன் அதேன் தமதல இடித்தக் வகபாளகிறைபாற் தபபாலக் குதிடரடயேச் வசலுத்திக் 
வகபாண்டு தபபாவதேற்கு இருந்தேபான். நல்லதவடளயேபாக சக்கதசனைபாபதி அவடனைத் தேடுத்த நிறுத்திக் 
குதிடரடயே விலக்கிச் வசலுத்திக் வகபாண்டு தபபாகச் வசயதேபார். வனைத்தின் அந்தே அடைர்ந்தே பகுதிக்குள 
தபபாகப் தபபாகத்தேபான் தேன்னுடடையே தணிவு அசட்டுத்தேனைமபானைவதேன்று இரபாசசிம்மனுக்குப் புரிந்தேத. 
அப்தபபாததே சக்கதசனைபாபதி வசபான்னைடதேக் தகட்டிருக்கலபாவமன்படதே அவன் உணரலபானைபான். 
இரண்டைபாவதேபாக அந்தேப் புத்தே பிட்சு வந்த தேடுத்தே தபபாதேபாவத தகட்டிருக்கலபாதம என்று தேன்டனைதயே 
வநபாந்த வகபாளளும் நிடல அவனுக்கு ஏற்பட்டைத. பயேங்கரமபானை கபாட்டு மிருகங்களின் 
கூக்குரல்கவளல்லபாம் பபாடதேக்கு மிக அருகில் தகட்கத் வதேபாடைங்கினை. இருவரும் ஒருவருக்வகபாருவர் 
தபசிக் வகபாளளபாமதல குதிடரகடளச் வசலுத்திக் வகபாண்டிருந்தேனைர். இருள ஒருவர் முகத்டதே 
மற்வறைபாருவர் பபார்க்கவிடைபாமல் வசயதேத. 'இளங்கன்று பயேமறியேபாத என்பத சரியேபாகத்தேபான் இருக்கிறைத. 
அப்தபபாததே கண்டித்தச் வசபால்லித் தேடுக்கபாமல் உடைன் புறைப்பட்டைத என் தேவறு' என்று சக்கதசனைபாபதி 
சிறித சினைத்ததேபாடு நிடனைத்தேபார். அவருடடையே கண்களின் பபார்டவ கூர்டமயேபாகி, எதிதர வழிடயேதயே 
உற்றுப் பபார்த்தக் வகபாண்டு வந்தேனை.

'இன்னும் சிறித வதேபாடலவு வசன்றைபால் வதேன் கிழக்தக விசிதேபுரத்திலிருந்த அனுரபாதேபுரத்தக்கு வரும் 
சபாடலவயேபான்று கபாட்டுச் சபாடலதயேபாடு ஒன்று கூடும். அந்தே இடைத்தக்குப் தபபானைதம் இளவரசடரக் 
கடுடமயேபாகக் கண்டித்த விசிதேபுரத்தக்குக் குறுக்கு வழியேபாக அடழத்தப் தபபாயவிடை தவண்டும்' என்று 
மனைத்தக்குள திட்டைமிட்டிருந்தேபார் சக்கதசனைபாபதி. விசிதேபுரத்தில் ஆயிரம் பிட்சுக்கடள 
உறுப்பினைர்களபாகக் வகபாண்டை மகபாவபபௌத்தே சங்கம் ஒன்று உண்டு. அந்தேச் சங்கத்தின் தேடலவர் 
தேத்தவதசனை அடிகடளச் சக்கதசனைபாபதிக்கு நன்கு வதேரியும். அங்தக தேங்கிவிட்டு விடிந்தேதம் 
அனுரபாதேபுரப் பயேணத்டதேத் வதேபாடைரலபாவமன்பத அவர் திட்டைமபாயிருந்தேத. ஆனைபால் அந்தேத் திட்டைப்படி 
எதவும் நடடைவபறைவில்டல. முற்றிலும் தவறைபானை பயேங்கர நிகழ்ச்சி ஒன்று நடைந்தேத.

கபாட்டுச் சபாடலயும் விசிதேபுரத்தச் சபாடலயும் சந்திக்கிறை இடைம் வந்தே தபபாத இடிமுழக்கம் தபபால் 
யேபாடனைகள பிளிறும் ஒலிகளும், மரக்கிடளகள முறிகிறை சத்தேமும் கபாதடை கிடுகிடுக்கும்படி எழுந்தேனை.

"இளவரதச! குதிடரடயே நிறுத்தங்கள..." என்று கூச்சலிட்டைபார் சக்கதசனைபாபதி. குதிடரகள நின்றைனை. எதிதர 
வழி மறிக்கிறைபார்தபபால் பத்திருபத கருங்குன்றுகள நீண்டை தேந்தேங்கடள ஆட்டிக் வகபாண்டு நின்றைனை. அந்தே 
யேபாடனைகளின் தேந்தேங்கள அவ்வளவு இருட்டிலும் 'பளிச்'வசன்று வதேரிந்தேனை. சக்கதசனைபாபதி "தபசபாமல் 
நபான் வசயவத தபபால் வசயயுங்கள" என்று இரபாசசிம்மனிடைம் கூறிவிட்டுக் குதிடர தமல் எழுந்த 
நின்றைபார். அப்படி நின்றைவுடைன் தமதல தேபாழ்வபாக இருந்தே ஒரு மரக்கிடள அவர் டககளுக்கு எட்டியேத. 
அடதேப் பற்றிக் வகபாண்டு மரத்தில் ஏறினைபார் அவர். இரபாசசிம்மனும் அததே வழிடயேப் பின்பற்றி அததே 
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மரத்தில் ஏறினைபான். யேபாடனைகளின் மதேம் மரக்கிடளகடளச் சபாடிக் வகபாண்டிருந்தேத. "உயிடரப்பற்றி 
உறுதியேபாக நம்புவதேற்கில்டல. குலவதேயவங்கடளத் தியேபானித்தக் வகபாளளுங்கள! விதி இருந்தேபால் 
பிடழப்தபபாம்" என்று நடுங்கும் குரலில் குமபாரபபாண்டியேனுக்குச் வசபான்னைபார் சக்கதசனைபாபதி. தேங்கள 
உயிர்கடளப் பற்றி அவர்கள நம்பிக்டகயிழந்த விட்டை அந்தேச் சமயேத்தில் விசிதேபுரத்தச் சபாடலயில் ஒரு 
வபரியே ஆச்சரியேம் நிகழ்ந்தேத.
-----------
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3. 2. வவளளணி விழபா

குமபாரபபாண்டியேன் இரபாசசிம்மனும் சக்கதசனைபாபதியும் ஏறி உட்கபார்ந்திருந்தே மரக்கிடள பூகம்பம் 
ஏற்பட்டு ஆடுவத தபபால் ஆடியேத! ஒரு யேபாடனைக் கூட்டைதம சுற்றி வமபாயத்தக் வகபாண்டு ஆட்டினைபால் 
மரம் பிடழக்குமபா? அவர்கள ஏறைக்குடறையேத் தேங்கள உயிரின் தமல் டவத்திருந்தே முழு நம்பிக்டகடயேயும் 
இழக்கத் வதேபாடைங்கியே சமயேத்தில்தேபான் விசிதேபுரத்தச் சபாடலயில் அந்தே ஒளி உதேயேமபாயிற்று.

டகயில் தீப்பந்தேங்கதளபாடு ஒதர மபாதிரி மஞ்சள உடடை அணிந்தே வபபௌத்தே மதேத் தறைவிகளின் 
வபருங்கூட்டைவமபான்று அந்தேச் சபாடலயிலிருந்த வந்த வகபாண்டிருந்தேத. ஒன்றுக்வகபான்று உயேர்வு தேபாழ்வு 
ஒலி தவறுபபாடின்றி ஒதர விதேமபானை வதேபானியில் அந்தேத் தறைவிகள தசர்ந்த பபாடிக் வகபாண்டு வந்தே வபபௌத்தே
சமயே சுதலபாகங்கள அந்தேக் கபாடு முழுவதம் சபாந்தி உணர்டவ அளளிப் பரப்புவத தபபாலிருந்தேத. 
'அடமதி அடமதி' என்று வபருங் குரவலடுத்த முழங்கியே அந்தே இனிடம முழக்கம் கருடண மயேமபாக 
ஒலித்தேத. உயிரினைங்களின் வவறித்தேனைங்கடளவயேல்லபாம் அடைக்கிக் கட்டுப்படுத்தித் தேன் வசமிழக்கச் 
வசயத முடிவற்றை தபரடமதியில் ஆழ்த்தம் ஆற்றைல் அந்தே இன்வனைபாலியில் இருந்தேத தபபாலும். "ஐதயேபா! 
பபாவம் இத்தேடனை பிட்சுக்களும் வந்த இந்தே யேபாடனைக் கூட்டைத்தில் மபாட்டிக் வகபாண்டு திண்டைபாடைப் 
தபபாகிறைபார்கதள" என்று வமல்லியே குரலில் இரபாசசிம்மன் சக்கதசனைபாபதியின் கபாதேருகில் வசபான்னைபான். 
சக்கதசனைபாபதி அடதேக் தகட்டுப் பலமபாகச் சிரித்தேபார்.

"ஏன் சிரிக்கிறீர்கள?"

"பபார்த்தக் வகபாண்தடை இருங்கள, என் சிரிப்பின் கபாரணம் உங்களுக்குப் புரியும்."

விளக்வகபாளியும், கீதே ஒலியும், பிட்சுக்களின் கூட்டைமும் அருகில் வநருங்க வநருங்க அங்தக ஓர் 
அற்புதேமபானை மபாறுதேல் ஏற்பட்டைத. யேபாடனைகளின் பிளிறைல்கள சிறித சிறிதேபாகக் குடறைந்த, முடிவில் 
ஒலியேற்று ஓயந்தேனை. மரங்கள ஆட்டைப்படைவில்டல; கிடளகள முறிக்கப்படை வில்டல. ஒலி 
ஓடசகடளவயேல்லபாம் அடைக்கிக் வகபாண்டு நிற்கும் ஒரு தபரடமதி தேபானைபாகத் திடீவரன்று அந்தேக் கபாட்டின் 
தமல் கவிழ்வத தபபால் இருந்தேத. குமபாரபபாண்டியேன் வியேப்புடைன் கீதழ பபார்த்தேபான். மந்டதே மந்டதேயேபாகச் 
சபாடலடயே அடடைத்தக் வகபாண்டு நின்றை யேபாடனைக் கூட்டைம் வமதவபாக அடைங்கி, ஒடுங்கி, விலகி, 
கபாட்டுக்குள புகுந்த மடறைவத வதேரிந்தேத. யேபாடனைகள நடைந்த தபபாவதேற்குரியே முரட்டுத் தேனைமும், 
கூப்பபாடும் சிறிதேபாவத இருக்க தவண்டுதம! இருளில் வபாயும், உணர்வுமில்லபாதே கருங்குன்றுகள சில 
எதேன் தபபாக்கிதலபா கவரப்பட்டு விலகிச் வசல்வத தபபால் வமல்ல மடறைந்தேத யேபாடனைக் கூட்டைம். புத்தே 
பிட்சுக்கள அந்தே இடைத்டதே அணுகும் தபபாத சபாடல வவறிச்தசபாடித் தூயடமயேபாக இருந்தேத.

"சக்கதசனைபாபதி! இத என்னை விந்டதே?" என்று வியேப்பு தமலிட்டை குரலில் தகட்டைபான் இரபாசசிம்மன்.

"விந்டதேயுமல்ல, தேந்திரமுமல்ல! புலன் உணர்வுகடள வவன்றை தூயடமக்கு உயிர்களின் மரியேபாடதே! 
அன்பும், கருடணயும் நிடறைந்தே குரல்கள ஆயிரக்கணக்கில் ஒலிக்கும் தபபாத அந்தே ஒலி வவளளத்தில் 
மிருகத் தேன்டம ததேயந்த வநகிழ்ந்த விடுகிறைத. தேவத்தக்கு மட்டுதம உளள வலிடம இத."

"ஆச்சரியேமபானை நிகழ்ச்சி தேபான்!"

"இப்தபபாததே நபாமும் கீதழ இறைங்கி இந்தேப் புத்தே பிட்சுக்கடளத் வதேபாடைர்ந்ததே அனுரபாதேபுரம் 
தபபாயவிடுவத நல்லத. இவர்கள கூடை அரசருடடையே நபாண்மங்கலத்தகபாக அனுரபாதேபுரம் 
தபபாகிறைவர்களபாகத் தேபான் இருக்க தவண்டும். வபாருங்கள, இறைங்கி விசபாரிக்கலபாம்" என்று 
சக்கதசனைபாபதியும், இரபாசசிம்மனும் கீதழ இறைங்கினைபார்கள. அவர்களுடடையே குதிடரகள மரத்தின் 
கீழிலிருந்த சிறித வதேபாடலவு தேளளி மூடலக்வகபான்றைபாக நின்று வகபாண்டிருந்தேனை. புத்தேபிட்சுக்கள 
அவர்களிருவரும் நின்று வகபாண்டிருந்தே இடைத்தக்கு மிக அருகில் வந்தவிட்டைனைர். சபாடலயில் 
வநடுந்தூரத்தக்குத் வதேரிந்தே பிட்சுக்களின் வரிடசடயேப் பபார்த்தே தபபாத ஆயிரம் தபருக்குக் குடறையேபாமல் 
இருக்கும் தபபால் ததேபான்றியேத.

"இளவரதச! இவர்கள எல்தலபாரும் விசிதேபுரத்த மகபாவபபௌத்தே சங்கத்டதேச் தசர்ந்தே பிட்சுக்கள. இததேபா, 
கூட்டைத்தில் எல்தலபாருக்கும் முன்னைபால் டகயில் சுவடிதயேபாடு நடைந்த வருகிறைபாதர, இவர் தேபான் 
மகபாவபபௌத்தே சங்கத்தின் தேடலவர் தேத்தவதசனை அடிகள. வபாருங்கள...! உங்கடள அவருக்கு 
அறிமுகப்படுத்தி டவக்கிதறைன்" என்று குமபாரபபாண்டியேனின் டகடயேப் பற்றி அடழத்தக் வகபாண்டு 
பிட்சுக்களின் கூட்டைத்தக்கு முன்னைபால் வசன்றைபார் சக்கதசனைபாபதி.
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மரத்தேடி இருட்டிலிருந்த யேபாதரபா இருவர் தவகமபாகத் தேங்கடள தநபாக்கி வந்த வகபாண்டிருப்படதேப் 
பபார்த்தேதம், சபாடலயில் முன்தனைறிக் வகபாண்டிருந்தே பிட்சுக்களின் கூட்டைம் தேயேங்கி நின்றைத. 
சக்கதசனைபாபதியும், குமபாரபபாண்டியேனும் தேத்தவதசனை அடிகளுக்கு முன்னைபால் தபபாய வணங்கி 
நின்றைபார்கள.

"நபான் என் கண்களுக்கு முன்னைபால் கபாண்பத உண்டமதேபானைபா? விடிந்தேபால் அரசருடடையே நபாண்மங்கல 
விழபாவுக்கபானை ஏற்பபாடுகடளக் கவனிக்க தவண்டியே ஈழநபாட்டுப் படடைத்தேடலவர் கபாட்டில் 
கபாட்சியேளிக்கிறைபாதர?" என்று கலகலவவன்று சிரித்தேவபாதறை சக்கதசனைபாபதிடயே தநபாக்கிக் தகட்டைபார் 
பிட்சுக்களின் தேடலவரபானை தேத்தவதசனை அடிகள.

"அடிகதள! கடைந்தே சில நபாட்களபாகத் வதேன்பபாண்டி நபாட்டில் சுற்றிக் வகபாண்டு இருந்தவிட்டு இன்றுதேபான் 
இலங்டக மண்ணிதலதயே கபால் டவத்ததேன். இததேபா என் அருதக நிற்கும் இடளஞர் குமபாரபபாண்டியேர் 
இரபாசசிம்மன் ஆவபார்" என்று வதேபாடைங்கி, கபாட்டில் வந்த வகபாண்டிருக்கும் தபபாத யேபாடனைகள 
குறுக்கிட்டைதேபால் தேங்களுக்கு ஏற்பட்டை தன்பம் முதேலபானைவற்டறையும் கூறினைபார் சக்கதசனைபாபதி. 
குமபாரபபாண்டியேடனை அன்புடைன் அருகில் அடழத்தத் தேட்டிக் வகபாடுத்த ஆசி கூறினைபார் அடிகள. 
அவருடடையே கருடண நிடறைந்தே மலர்ந்தே முகத்டதேப் பபார்க்கும் தபபாத அனுரபாதேபுரத்தக் கபாட்டில் 
அங்கங்தக கண்டை புத்தேர் சிடலகளின் முகங்கடளவயேல்லபாம் ஒன்று தசர்த்தப் பபார்ப்பத தபபாலிருந்தேத 
குமபார பபாண்டியேனுக்கு.

"பரவபாயில்டல! நீங்கள இருவரும் விரும்பினைபால் எங்களுடைதனைதயே அனுரபாதேபுரத்தக்கு வரலபாம். 
நபாண்மங்கல விழபாவுக்கபாக நபாங்களும் அனுரபாதேபுரம் தேபான் தபபாகிதறைபாம். கூட்டைமபாகப் தபபாகும்தபபாத 
வனைவிலங்குகளின் வதேபால்டல இருக்கபாத!" என்று கூறிவிட்டுச் சிரித்தேபார் அவர். அந்தேத் தறைவியின் 
மலர்ந்தே முகத்தில் சிரிப்புத் ததேபான்றி மடறையும் அந்தே ஒரு கணம் எதிதர இருந்த கபாண்பவர்களின் 
கண்களில் ஒரு புனிதேமபானை ஒளிடயேக் கபாட்டி மடறைத்தேத. தூயே வவளடள நிறைத்தப் பூ ஒன்று மலர்ந்தே 
தவகத்தில் மடறைந்த விடுவத தபபான்றிருந்தேத அந்தேச் சிரிப்பு. இரபாசசிம்மன் டகயில் இருந்தே வலம்புரிச் 
சங்டகச் சற்று வியேப்புடைன் பபார்த்தேபார் அடிகள.

"இத நல்ல பயேன்கடளத் தேரும் உயேர்ந்தே சபாதி வலம்புரிச் சங்கபாயிற்தறை? உங்களுக்கு எங்தக 
கிடடைத்தேததேபா?" என்று குமபாரபபாண்டியேடனை தநபாக்கிக் தகட்டைபார் அவர். தறைவிக்கு மறுவமபாழி வசபால்லத் 
தேயேங்கிக் வகபாண்தடை சக்கதசனைபாபதியின் முகத்டதேப் பபார்த்தேபான் அவன்.

"அடிகதள! குமபாரபபாண்டியேர் இந்தேச் சங்கின் தமல் மிகவும் ஆடசப்பட்டு இரண்டைபாயிரம் 
வபபாற்கழஞ்சுகடள வபாரிக் வகபாடுத்த இடதே வபாங்கியிருக்கிறைபார்கள. யேபாடனைக் கூட்டைத்தக்குப் பயேந்த 
வகபாண்டு மரத்தில் ஏறும் தபபாத கூடை இடதேக் கீதழ தபபாட்டுவிட்டு ஏறை மனைம் வரவில்டல இவருக்கு. 
இடதேயும் இடுப்பில் கட்டித் வதேபாங்கவிட்டுக் வகபாண்டு ஏறினைபாதர பபார்க்கலபாம்!" என்று பிட்சுக்களின் 
தேடலவருக்கு மறுவமபாழி கூறிவிட்டு ஓரக் கண்ணபால் குறும்புத்தேனைமபாகக் குமபார பபாண்டியேடனைப் 
பபார்த்தேபார் சக்கதசனைபாபதி. இரபாசசிம்மன் அந்தேப் பபார்டவக்கு நபாணி எங்தகபா தநபாக்குவத தபபால் 
தேடலடயேக் குனிந்தேபான். குதிடரகடள அவரவர் பக்கத்தில் நடைத்திச் வசலுத்திக் வகபாண்தடை அவர்களும் 
பிட்சுக்கதளபாடு பயேணத்டதேத் வதேபாடைர்ந்தேபார்கள. பிட்சுக்களின் பிரயேபாண கபாலத்தில் பபாடிக் வகபாண்டு 
வசன்றை கீதேங்கடள அவர்களும் தசர்ந்த பபாடினைபார்கள. அருள நிடறைந்தே மனிதேர்கதளபாடு நடைந்த வசன்றை 
அந்தேப் பயேணத்தில் வபபாழுத கழிந்தேததே வதேரியேவில்டல.

கிழக்கு வவளுக்கத் வதேபாடைங்கும் புலர் கபாடல தநரத்தில் அவர்கள அனுரபாதேபுரத்தக்குள நுடழந்தேபார்கள. 
அந்தேப் வபரும் நகரம் தேபான் அன்டறைக்கு டவகடறையிதல எவ்வளவு தகபாலபாகலமபாக இருந்தேத! எங்கு 
பபார்த்தேபாலும் புதமணல் பரப்பியே அலங்கபாரப் பந்தேல்கள, வபாடழயும், படனையும், கமுகும், மபாவிடலயும் 
கட்டியே திருத்ததேபாரணங்கள, வசவிகள நிடறையே இடடைவிடைபாமல் தகட்கும் மங்கல வபாத்தியேங்களின் 
இனியே ஒலிகள; நகரம் முழுவதம் பூக்களின் நறுமணமும் அகிற்புடக வபாசடனையும் பரவினை. 
வதேருக்கவளல்லபாம் ஒதர கூட்டைம். முகபடைபாம் அணிந்தே யேபாடனைகள, நன்றைபாகச் சிங்கபாரம் வசயத வகபாண்டை 
வபண்கள, குழந்டதேகள, ஆண்கள, தேபாம் அணிந்திருக்கும் மஞ்சள நிறை ஆடடையின் கபாரணமபாக அவ்வளவு 
கபாட்சிகளும் தசர்ந்த வகபாண்டு அந்தே ஊடர அன்டறைக்குக் கந்தேர்வ நகரமபாக மபாற்றியிருந்தேனை.

வபபௌத்தே விஹபாரங்களிவலல்லபாம் ஒளிச் சுடைர்கள பூத்தேத தபபால் தீபபாலங்கபாரம் வசயதிருந்தேபார்கள. 
பிட்சுக்களின் கீதே ஒலிகள, 'அரசருக்கு நீண்டை ஆயுடளக் வகபாடுக்குமபாறு' தவண்டிக் வகபாண்டிருந்தேனை. 
வதேரு ஓரங்களிலும் வபபௌத்தே விஹபாரங்களுக்கு அருகிலும் வண்ணக் கபாடுகள முடளத்தப் படைர்ந்த 
மலர்ந்தேத தபபால் பூக்கடள மடல மடலயேபாகக் குவித்திருந்தேபார்கள. வபபான் நிறை உடைலும், மின்னைவலனை 
இடடையும், புன்னைடக இதேழ்களும், அன்னை நடடையுமபாகத் ததேவதலபாகத்த நபாட்டியே சுந்தேரிகடளப் தபபால் 
இளம் வபண்கள இரண்டு உளளங் டககளிலும் மலர்கடள ஏந்திக் வகபாண்டு புத்தேர் வபருமபாடனை 
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வழிபடைச் வசன்று வகபாண்டிருந்தேபார்கள.

அக நகரத்தக்குள நுடழயும் எல்டல வந்தேவுடைதனை வபபௌத்தேத் தறைவிகள விடடைவபற்றுக் வகபாண்டு 
வசன்றைபார்கள. அவர்களுடடையே மடைம் புறைநகரத்தில் இருந்தேதேபால் அங்தக தபபாய நீரபாடைல் முதேலியே கபாடலக் 
கடைன்கடள முடித்தக் வகபாண்டு அதேன் பின் அரசடரக் கபாண வருவதேபாகக் கூறிச் வசன்றைபார் தேத்தவதசனை 
அடிகள. குமபாரபபாண்டியேனும், சக்கதசனைபாபதியும் தேங்கள குதிடரகளில் ஏறிக் வகபாண்டு அரசடரக் கபாண 
விடரந்தேபார்கள. வீதிகளில் கூட்டைமபாக இருந்தேவர்களில் அடடையேபாளம் புரிந்த வகபாண்டு சிலரும், புரிந்த 
வகபாளளபாமற் சிலரும் குதிடரகளில் வசல்லும் அவர்கடள வியேப்தபபாடு ஏறிட்டு தநபாக்கினைபார்கள. 
நன்றைபாக ஒளி பரவபாதே அந்தே வமல்லிருள தநரத்தில் நகரத்தின் அலங்கபார ஒளிகள அங்கங்தக இருந்தே 
ஏரிகளின் நீர்ப் பரப்பில் பிரதிபலித்தேனை. நகரின் கிழக்தக வதேபாடலவில் மகிந்தேடலக் குன்றைத்தின் உச்சியில்
வபரிதேபாக எரிந்த வகபாண்டிருந்தே தசபாதிடயேக் கபாணும் தபபாத குமபாரபபாண்டியேனுக்கு ஏததேததேபா முன் 
நிடனைவுகள உண்டைபாயினை. பழடமயேபானை கபாலத்தின் சுவடுகளும், கடலச் சுவடுகளும் படிந்தே வபபௌத்தே 
நபாகரிகத்தின் கம்பீரத்டதேக் கபாட்டும் அந்தே நகரத்தின் வீதிகளில் குதிடரயில் வசன்றை தபபாத தசபார்டவ 
விரட்டும் உற்சபாகமும், சுறுசுறுப்பும் வந்த விட்டைபாற் தபபாலிருந்தேத இரபாசசிம்மனுக்கு.

அவர்களுடடையே குதிடரகள அரச மபாளிடகயின் அண்டமயில் திரும்பியே தபபாத முற்றிலும் யேபாடனைத் 
தேந்தேத்தினைபால் இடழத்தச் சித்திர தவடலப்பபாடுகள வசயயேப்பட்டை அழகியே பல்லக்கு ஒன்று எதிதர 
வந்தேத. பூம்பட்டுத் திடரடயே விலக்கிக் வகபாண்டு அந்தேப் பல்லக்கிலிருந்த ஒரு வசந்தேபாமடர முகம் 
வவண் முல்டலச் சிரிப்தபபாடு கருங்குவடளக் கண்கடள விழித்தக் குமபாரபபாண்டியேடனைப் பபார்த்தேத. 
"அதடைதடை! கனைகமபாடலயேல்லவபா? நீ எப்தபபாத இவ்வளவு வபரியே வபண்ணபாக வளர்ந்தேபாய?" என்று 
பல்லக்கிலிருந்த தேடல நீட்டியே அந்தேப் வபண்டண விசபாரித்தக் வகபாண்தடை குதிடரடயே நிறுத்திக் கீதழ 
குதித்தேபான் இரபாசசிம்மன்.

"ஓ! இளவரசி வபபௌத்தே விஹபாரத்தக்கு வழிபபாடு வசயவதேற்குப் புறைப்பட்டு விட்டைபாற் தபபாலிருக்கிறைத" 
என்று புன்சிரிப்புடைன் அந்தேப் வபண்டண தநபாக்கிக் கூறியேவபாதறை சக்கதசனைபாபதியும் கீதழ இறைங்கினைபார்.

கபாணும் கண்கடள மயேக்கி அறிவிழக்கச் வசயயும் அபூர்வ எழில் நிடறைந்தே அந்தே இளம் வபண் 
தமட்டிலிருந்த பளளத்தக்குத் தேபாவும் புளளி மபாடனைப் தபபால் பல்லக்கிலிருந்த தளளிக் குதித்தக் கீதழ 
இறைங்கினைபாள. அவள டகயில் ஒரு பூக்கூடடை இருந்தேத. பனித்தளி நீங்கபாதே புத மலர்ச்சிதயேபாடு கூடியே 
தேபாமடரப் பூக்கள அந்தேக் கூடடையில் நிடறைந்திருந்தேனை. நிலவின் குளிர்ச்சியும், கதிரின் ஒளியும், பூவின் 
மலர்ச்சியும், கருவண்டின் தறுதறுப்பும் வபபாருந்தியே தேன் கபாவியே நயேனைங்களபால் தேடலடயே ஒரு 
பக்கத்தில் நளினைமபாகச் சபாயத்தக் குமபாரபபாண்டியேடனை தநபாக்கி முறுவல் பூத்தேபாள அந்தேப் வபண். சிவந்தே 
வபாயிதேழ்களுக்கு நடுதவ வரிடசயேபாக முல்டல மலர்ந்தேத. அந்தேச் சிரிப்பில், அந்தேப் பபார்டவயில் 
இங்கிதேமபானை நளினைத் தேடலயேடசப்பில் இளம் வபண்ணுக்தக உரியே நபாணத்தின் கனிவு தடித்தேத.

"சக்கதசனைபாபதி! கபாசிப மன்னைரின் வபண் கனைகமபாடலதேபானைபா என் முன்தனை நிற்கிறைபாள? இவ்வளவு 
நபாணமும், வவட்கமும் வபாய திறைந்த தபச முடியேபாதே கூச்சமும் இவளுக்கு எங்கிருந்த வந்தேனை?" என்று 
தகட்டைபான் குமபாரபபாண்டியேன்.

"தசனைபாபதித் தேபாத்தேபா! குமபாரபபாண்டியேருக்கபாக அரசர் அரண்மடனையில் கபாத்தக் வகபாண்டிருக்கிறைபார். 
விடரவபாக அவடர அடழத்தக் வகபாண்டு வசல்லுங்கள" என்று குமபார பபாண்டியேனின் முகத்டதே தநருக்கு 
தநர் பபார்த்தக் வகபாண்டு, தபச வவட்கப்படுகின்றைவடளப் தபபால் சக்கதசனைபாபதியிடைம் கூறினைபாள 
கனைகமபாடல.

மதேமதேவவன்று வளர்ந்த கனிந்த நிற்கும் அந்தேப் வபண்டமயின் வசழிப்பு இரபாசசிம்மனின் கண்கடளக் 
கூசச் வசயதேத. தேன் டகயிலிருந்த பூக்கூடடைடயே அவர்கள இருவருடடையே டகயிலும் வகபாடுத்தத் திருப்பி 
வபாங்கிக் வகபாண்டைபாள அவள. தகபாவிலுக்குப் புறைப்பட்டுச் வசல்லும் தபபாத எதிதர தேங்களுக்கு தவண்டியே
மனிதேர்கடளச் சந்தித்தேபால் பூக்கடள அவர்கள டகயில் வகபாடுத்தத் திருப்பி வபாங்கிக் வகபாளவத ஒரு 
மரியேபாடதேயேபானை வழக்கம். குமபார பபாண்டியேன் பூக்கூடடைடயேக் டகயிதல வபாங்கிக் வகபாண்டு திருப்பிக் 
வகபாடுப்பதேற்குள ஒரு குறும்பு வசயதேபான்.

"கனைகமபாடல! இந்தே நபாண நபாடைகங்கவளல்லபாம் என்னிடைம் தவண்டைபாம்! நபான் உனைக்கு அந்நியேனில்டல. 
என்னிடைம் வபாய திறைந்த தபசினைபாவலபாழியே கூடடை திரும்பக் கிடடைக்கபாத!" என்றைபான்.

"ஆகபா! அதேற்வகன்னை? இப்தபபாத பூக்கூடடைடயேத் திருப்பிக் வகபாடுங்கள. தகபாவிலுக்குப் தபபாயவிட்டு 
அரண்மடனைக்குத் திரும்பியேதம் உங்களிடைம் வட்டியும் முதேலுமபாகப் தபசித் தீர்த்த விடுகிதறைன்" என்று 
தேடலடயேக் குனிந்த வகபாண்டு வவட்கத்ததேபாடு பதில் கூறினைபாள அவள. குமபாரபபாண்டியேன் சிரித்தக் 
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வகபாண்தடை பூக்கூடடைடயே அவளிடைம் திருப்பிக் வகபாடுத்தேபான். அவள தளளிக் குதித்தப் பல்லக்கில் ஏறி 
உட்கபார்ந்த வகபாண்டைபாள. பல்லக்குப் புறைப்பட்டைத. அவர்கள குதிடரகளும் அரச மபாளிடகடயே தநபாக்கி 
முன்தனைறினை.

சக்கதசனைபாபதி இரபாசசிம்மடனை தநபாக்கிக் தகட்டைபார். "இளவரதச, நீங்கள முதேன் முடறையேபாக இலங்டகக்கு 
வந்திருந்தே தபபாத இந்தேப் வபண்ணுக்குச் சிறித கபாலம் தேமிழ் இலக்கியேங்கடளக் கற்பித்தீர்கதள 
நிடனைவிருக்கிறைதேபா?"

"நன்றைபாக நிடனைவிருக்கிறைத! ஆனைபால் இவ்வளவு மபாறுதேல்கடள எதிர்பபார்க்கவில்டல" என்றைபான் 
இரபாசசிம்மன்.

"வபண்கள பருவ கபாலத்தில் கலியேபாண முருங்டக மரம் தபபால் மிக தவகமபாக வளர்வத இயேல்பு 
இளவரதச!" என்று கூறி நடகத்தேபார் சக்கதசனைபாபதி.

அரச மபாளிடகயின் வபாசலில் கபாசிப மன்னைர் பிறைந்தே நபாளுக்குரியே வவளளணித் திருக்தகபாலத்தடைன் 
அடமச்சர்கள பிரதேபானிகள புடடை சூழ இரபாசசிம்மடனைக் தகபாலபாகலமபாக வரதவற்றைபார். அவன் 
குதிடரயிலிருந்த இறைங்கியேததம ஓடிவந்த அன்தபபாடு அடணத்தத் தேழுவிக் வகபாண்டைபார் ஈழ நபாட்டு 
மன்னைர். "இரபாசசிம்மபா! நீ இன்று வந்தேத மிகப் வபபாருத்தேமபானை வரவு. என்னுடடையே பபாக்கியேம்" என்று 
வபருமிதேத்ததேபாடு கூறினைபார். அவன் தேங்குவதேற்கபானை ஏற்பபாடுகவளல்லபாம் பிரமபாதேமபாகச் வசயயேப் 
பட்டிருந்தேனை. அதேன் பின் அன்று முழுவதம் குமபாரபபாண்டியேனுக்குத் தேன்டனை நிடனைத்தப் பபார்க்கதவ 
தநரம் இல்டல. வவளளணி விழபாவின் உற்சபாகத்தில் மூழ்கிப் தபபானைபான் அவன். கபாசிப மன்னைர் 
அனுரபாதேபுர நகரத்திலுளள ஒவ்வவபாரு வபபௌத்தே விஹபாரத்தக்கும் அவடனையும் உடைன் அடழத்தக் 
வகபாண்டு வசன்று வழிபபாடு வசயதவிட்டு வந்தேபார். கடலஞர்களுக்கும், புலவர்களுக்கும் பிறைந்தே நபாள 
பரிசளிப்புகடள வழங்கினைபார். அந்தே ஆரவபாரங்களுக்கு நடுதவ குமபாரபபாண்டியேனுக்கு அவரிடைம் அதிகம் 
தபச தநரமில்டல. அவருக்கும் குமபாரபபாண்டியேனிடைம் விரிவபாக எடதேயும் விசபாரித்தத் வதேரிந்த வகபாளள 
அவகபாசமில்டல. கனைகமபாடல இரண்வடைபாரு முடறை அவடனைச் சந்தித்தே தபபாத புன்முறுவல் புரிந்தேபாள. 
இப்படியேபாகக் குமபாரபபாண்டியேன் அந்தே நபாட்டில் கபால் டவத்தே முதேல் நபாள உல்லபாசமபாகக் கழிந்தேத.
--------------
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3.3. கனைகமபாடலயின் புன்னைடக

இந்தேக் கடதேயில் திடீவரன்று எழிதலபாவியேமபாக வந்த ததேபான்றிக் குமபாரபபாண்டியேடனையும், நமத 
தநயேர்கடளயும் வியேப்பில் ஆழ்த்தியிருக்கும் 'கனைகமபாடல' என்னும் தபரழகிடயேப் பற்றி இங்தக சிறித 
விவரித்தச் வசபால்ல தவண்டியே அவசியேம் ஏற்பட்டிருக்கிறைத.

வரலபாற்றுப் வபருடம வபாயந்தே படழயே ஈழநபாடு மூன்று வபரும் பிரிவுகளபாக இலங்கியேத. வதேன் 
கிழக்குப் பகுதி 'உதரபாகண ரதேம்' என்றும், நடுப்பகுதி 'மபாயேபா ரதேம்' என்றும், வடைபகுதி 'இரபாச ரதேம்' 
என்றும் வபயேர் வபற்றிருந்தேனை. வடைக்குப் பகுதியேபாகியே இரபாச ரதே நபாட்டில் தேபான் அனுரபாதேபுரம், 
வபபாலன்னைறுடவ முதேலியே தகபாநகரங்கள, கடலவளம் நிடறைந்தே ஊர்கள எல்லபாம் இருந்தேனை. 
வதேன்கீழ்ப்பகுதியேபாகியே உதரபாகண ரதேத்திலிருந்த சிற்றைரசன் ஒருவனின் புதேல்விடயேக் கபாசிப மன்னைர் தேம் 
இளடமயில் கபாதேலித்த மணம் புரிந்த வகபாண்டிருந்தேபார். அவளிடைம் அவருக்குப் பிறைந்தே வபண் தேபான் 
கனைகமபாடல. கபாசிப மன்னைரின் உளளத்தில் அந்தேப் வபண்ணின் தமல் தேனிப்பட்டை பபாசமும் உரிடமயும் 
உண்டு. அவருடடையே வசல்லப் வபண் கனைகமபாடல.

கனைகமபாடலக்குப் பத்த வயேத நடைந்த வகபாண்டிருந்தே தபபாததேபான் முதேன்முடறையேபாகக் குமபாரபபாண்டியேன் 
இலங்டகக்கு வந்திருந்தேபான். அப்தபபாத கபாசிப மன்னைருடடையே தவண்டுதகபாளின்படி சிறித கபாலம் 
கனைகமபாடலக்குத் தேமிழ் கற்பித்தேபான் அவன். கனைகமபாடலக்கு நிடனைவு மலரபாதே தபதேடமப் பருவம் அத. 
இரண்டைபாவத முடறையும், அதேன் பின்பும் அவன் ஈழ நபாட்டுக்கு வந்தே தபபாத கனைகமபாடலடயேச் சந்திக்க 
முடியேவில்டல. அப்தபபாவதேல்லபாம் தேன் தேபாதயேபாடு கனைகமபாடல உதரபாகண ததேசத்தக்குச் வசன்று 
தேங்கியிருந்தேதேபால் குமபாரபபாண்டியேன் அவடளக் கபாண முடியேபாமற் தபபாயிற்று. மீண்டும் இப்தபபாத பருவச்
வசழுடம கனிந்தே கன்னியேபாக அவடளத் தேன் முன் கண்டை தபபாத அவனுக்கு அளவிலடைங்கபாதே வியேப்பு 
ஏற்பட்டைத. அவன் ஏறைக்குடறையே மனைத்தக்குளதளதயே மறைந்த தபபாயவிட்டை அழகியே உண்டம ஒன்று 
'நபான் வளமபாக வளர்ந்த எழில் கனிந்த நிற்கிதறைன்' என்று முன் வந்த நிடனைவூட்டுவத தபபாலிருந்தேத 
கனைகமபாடலடயே மீண்டும் சந்தித்தேத. சிரிப்பும், விடளயேபாட்டும், தகலியும், கும்மபாளமுமபாகப் 
வபபாலன்னைறுடவயின் அரண்மடனையில் அந்தேச் சிறுமிக்குத் தேமிழ் வசபால்லிக் வகபாடுத்தே படழயே 
நபாட்கடள நிடனைத்தப் பபார்த்தேபான் அவன். அந்தே நிடனைப்பு ஆறுதேலபாக, இனிடமயேபாக, நிடறைவுடடையேதேபாக 
அவன் மனைத்தில் விளங்கியேத. வவளளணி விழபா முடிந்தே மறுநபாள மபாடலயில்தேபான் இரபாசசிம்மனும், 
கபாசிப மன்னைரும் தேனிதயே சந்தித்த விரிவபாகப் தபசுவதேற்கு தநரம் வபாயத்தேத. வதேன்பபாண்டி நபாட்டு 
நிடலடயே அவருக்கு விளக்கிச் வசபான்னைபான் இரபாசசிம்மன். வடைக்தகயிருந்த படகயேரசர்கள பபாண்டி 
நபாட்டின் தமல் படடைவயேடுக்க தநரம் பபார்த்தக் வகபாண்டிருப்படதேயும் அவரிடைம் குறிப்பிட்டைபான் அவன். 
எல்லபாவற்டறையும் தகட்டுக் வகபாண்டிருந்தவிட்டு அவர் கூறைலபானைபார்: "இரபாசசிம்மபா இதவடரயில் நீ 
கூறியேவற்டறைவயேல்லபாம் தகட்தடைன். வதேன் பபாண்டி நபாட்டின் உண்டமயேபானை நிடல இப்தபபாத எனைக்குப் 
புரிகிறைத. இம்மபாதிரி படகவர் படடைவயேடுப்பு ஏற்படும் நிடல வந்த முடிவு எப்படி எப்படி ஆகுதமபா 
என்று பயேந்ததேபான் வதேன்பபாண்டி நபாட்டு அரசுரிடமப் வபபாருளகடளயும் உங்களுடைன் இங்தகதயே 
எடுத்தக் வகபாண்டு வந்த விடும்படி சக்கதசனைபாபதியிடைம் நபான் கூறியேனுப்பிதனைன். வவற்றிதயேபா, 
ததேபால்விதயேபா விடளவு எப்படி இருந்தேபாலும், நபாம் நம்முடடையே வபபாருளகடளத் தேற்கபாப்பபாக டவத்தக் 
வகபாண்டு விடை தவண்டும்." கபாசிப மன்னைர் இப்படிக் கூறிக் வகபாண்டு வந்தே தபபாத குமபாரபபாண்டியேன் 
குறுக்கிட்டுச் வசபான்னைபான்: "என் உயிரினும் தமலபானை மதிப்புக்குரியே வபபாருடள நபான் இன்னும் 
பபாதகபாக்கதவ இல்டல, கபாசிப மன்னைதர! இந்தேப் வபபாற் சிம்மபாசனைத்டதேயும், வீர வபாடளயும், சுந்தேர 
முடிடயேயும் பபாதகபாப்பபாக இங்தக வகபாண்டு வந்த விட்டைதேற்கபாக நபான் வபருடமப் பட்டுக் வகபாளவத 
வபரிதேன்று; என் அன்டனைடயேக் கபாப்பபாற்றை தவண்டும், நபான் பிறைந்தே குடியின் மபானைத்டதேயும் 
மதிப்டபயும் கபாப்பபாற்றை தவண்டும். அடவகடளக் கபாப்பபாற்றிப் பபாதகபாக்கபாதே வடரயில் நபான் 
வபருடமப்படுவதேற்தக தேகுதியேற்றைவன்."

"உன் மனைக்குடறை எனைக்குப் புரிகிறைத, இரபாசசிம்மபா! இப்தபபாத வசபால்கிறை வபார்த்டதேதேபான். நீ என்டனை 
உறுதியேபாக நம்பலபாம். வதேன்பபாண்டி நபாட்டுக்தகபா, உன் அன்டனைக்தகபா ஒரு சிறு தன்பம் 
படகயேரசர்களபால் ஏற்படுகிறைவதேன்று வதேரிந்தேபாலும் உனைக்கு உதேவியேபாகச் சக்கதசனைபாபதியின் 
தேடலடமயில் ஈழ மண்டைலப் வபரும்படடை முழுவடதேயும் கடைல் கடைந்த அனுப்பி டவப்பதேற்கு நபான் 
எந்தே விநபாடியும் சித்தேமபாக இருக்கிதறைன். அதேற்கபாக நீ கவடலப்படைபாததே!" என்று உறுதியேபானை அழுத்தேம் 
ஒலிக்கும் குரலில் கபாசிப மன்னைர் மறுவமபாழி கூறியே தபபாத குமபாரபபாண்டியேனுக்கு நம்பிக்டக ஏற்பட்டைத.

அதேன் பின் இடடையேபாற்று மங்கலம் நம்பி, தேளபதி வல்லபாளததேவன் என்று வதேன்பபாண்டி நபாட்டு 
அரசியேலில் வதேபாடைர்புடடையே முக்கியேமபானைவர்கடளவயேல்லபாம் பற்றிக் கபாசிப மன்னைர் அவனிடைம் 
விசபாரித்தேபார். தபசிக் வகபாண்டிருக்கும் தபபாத அவன் டகயிலிருந்தே வலம்புரிச் சங்டக அவரும் பபார்த்தேபார். 
சிரித்தக் வகபாண்தடை அடதேப் பற்றி ஆவலுடைன் விசபாரித்தேபார். அடதேக் டகயில் வபாங்கிப் பபார்த்த வியேந்தேபார்.
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வருகிறை வழியில் ஒரு தீவில் விடலக்கு வபாங்கியேத என்பதேற்கு தமல் அதிகமபாக அவரிடைம் ஒன்றும் 
வசபால்லிக் வகபாளளவில்டல அவன். அவரும் அதேற்குதமல் அடதேப் பற்றித் தூண்டிக் தகட்கவில்டல. 
அவர்கள இருவரும் இவ்வபாறு தபசிக் வகபாண்டிருந்தே தபபாத ஓட்டைமும், நடடையுமபாகத் தளளிக் வகபாண்டு
கனைகமபாடல அங்கு வந்தேபாள. தேந்டதே மட்டும்தேபான் அந்தே இடைத்தில் இருப்பபாவரன்றை எண்ணத்தில் 
சுதேந்திரமபாகத் தளளிக் குதித்த வந்தே கனைகமபாடல, குமபாரபபாண்டியேனும் அங்கிருந்தேடதேப் பபார்த்தேவுடைன் 
வவட்கமடடைந்தேபாள.

"கனைகமபாடல! குமபாரபபாண்டியேர் உனைக்குத் தேமிழ் வசபால்லிக் வகபாடுத்தேவதேல்லபாம் நிடனைவு டவத்தக் 
வகபாண்டிருக்கிறைபாயேபா! எல்தலபாருக்கும் சபாதேபாரணமபாக ஆசிரியேர்கள தேபாம் கற்பிப்பதேற்குக் கிடடைப்பபார்கள. 
உனைக்தகபா தேமிழ் வமபாழி சுரக்கும் பபாண்டி நபாட்டு இளவரதச ஆசிரியேரபாகக் கிடடைத்தேபார். இவடர 
விட்டுவிடைபாததே, இன்னும் என்வனைன்னை தகட்டுத் வதேரிந்த வகபாளள தவண்டுதமபா, அவ்வளடவயும் 
இவர் இங்கிருக்கும் தபபாததே தகட்டுத் வதேரிந்த வகபாண்டு விடு" என்றைபார்.

"இந்தேச் சில ஆண்டுகளுக்குள நபாதனை அடடையேபாளம் கண்டுபிடிக்க முடியேபாதேபடி வளர்ந்த விட்டைபாதள, என்
மபாணவி! அந்தே நபாட்களில் நபான் ஒன்டறைச் வசபால்லிக் வகபாடுப்பதேற்கு முன் ஒன்பத தகளவிகடளக் 
தகட்டுத் திணறைச் வசயதே உங்கள வபண் இப்தபபாத என் முகத்டதேப் பபார்த்தப் தபசுவதேற்தக 
வவட்கப்படுகிறைபாள."

"இவரிடைம் தபசுவதேற்கு வவட்கவமன்னை அம்மபா? இவர் நம் வீட்டு மனிதேர் மபாதிரி. அந்தே நபாளில் தேமிழ்ச் 
சுவடியும் டகயுமபாக நபான் கூப்பிட்டைபாலும் என்னைவவன்று தகட்கபாமல் சதேபாகபாலமும் இவடரதயே சுற்றிக் 
வகபாண்டிருப்பபாய நீ. இப்தபபாத திடீவரன்று என்னை வந்தவிட்டைத உனைக்கு? நீ கூடைக் கலகலப்பபாக 
இவரிடைம் பழகபாவிட்டைபால் இவருக்கு வந்தே இடைத்தில் எப்படித்தேபான் வபபாழுத தபபாகும்?"

"சுத்தேப் வபபாய, அப்பபா! இவர் வசபால்வடதே நீங்கள நம்பதவ நம்பபாதீர்கள. நபான் ஒன்றும் இவதரபாடு தபச 
மபாட்தடைவனைன்று வசபால்லவில்டல. வபபௌத்தே விஹபாரத்தக்கு வழிபபாடு வசயயேப் தபபாயக் வகபாண்டிருந்தே 
தபபாத இவரும் தசனைபாபதி தேபாத்தேபாவும் குதிடரயில் வந்த வகபாண்டிருப்படதேப் பபார்த்ததேன். அப்தபபாததே 
நடுத்வதேருவில் நின்று வகபாண்டு இவதரபாடு எப்படி அப்பபா தபச முடியும்? இவரபானைபால் அங்தகதயே 
வதேருவில் நின்று வகபாண்டு என்டனைக் தகளவி தகட்டுத் தடளத்வதேடுத்த விட்டைபார்" என்று வபபாயக் 
தகபாபத்தின் சபாயேல் திகழும் முகத்ததேபாடு படைபடைப்பபாக மறுவமபாழி கூறினைபாள.

"ஆ! இப்தபபாததேபான் உன்டனைக் கனைகமபாடல என்று ஒப்புக் வகபாளள முடிகிறைத. தடுக்குத்தேனைமபானை 
தபச்சும் சுறுசுறுப்பும் உளள வபண் திடீவரன்று ஊடமயேபாக நின்றைபால் யேபாருக்குத்தேபான் தகபாபம் வரபாத?" 
என்று அவடளப் பபார்த்தக் கூறிவிட்டுச் சிரித்தேபான் இரபாசசிம்மன். கனைகமபாடலக்கு அவனுடடையே 
முகத்டதே தநருக்கு தநர் பபார்ப்பதேற்குக் கூச்சமபாக இருந்தேத. ஆனைபாலும் பபார்க்க தவண்டுவமன்று 
ஆடசயேபாகவும் இருந்தேத. இரபாசசிம்மனுக்குக் கனைகமபாடலயிடைம் ஏற்பட்டை கவர்ச்சிடயேக் கபாதேல் என்று 
வசபால்வதேற்கில்டல. அத ஒருவடகக் கவிடதேக் கவர்ச்சி. இரபாசசிம்மனுக்குச் சுடவயேபானை பபாடைல் 
கிடடைத்தேபால் ஏற்படுகிறை நிடறைவு தபபால், கனைகமபாடலயின் நளினைப் புன்னைடகயில் அவன் கபாவியேச் 
சுடவடயேக் கண்டைபான். தேத்தவதசனை அடிகதளபாடு உடரயேபாடும் தபபாதம், சக்கதசனைபாபதிதயேபாடு தபசும் 
தபபாதம், கபாசிப மன்னைதரபாடு பழகும் தபபாதம் மரியேபாடதேயும், வகபௌரவமும் அவடனைப் 
வபபாறுப்புளளவன் என்று நிடனைவூட்டிக் வகபாண்தடை இருந்தேனை. ஆனைபால், கனைகமபாடலயின் புன்னைடக 
என்னும் கவிடதேடயேச் சுடவக்க தநரும் தபபாவதேல்லபாம் அவன் சிறு குழந்டதேயேபாகி, அந்தேக் கபாவியே 
அழகில் மயேங்கித் தேன் வபபாறுப்புக்கடளயும் கவடலகடளயும் மறைந்த விடுகிறைபான். அந்தே மறைதி மயேக்கம் 
அப்தபபாடதேயே சூழ்நிடலயில் அவனுக்குத் ததேடவயேபாக இருந்தேத. அனுரபாதேபுரத்தக்கு வந்தே புதிதில் 
இரண்வடைபாரு நபாட்கள தேபான் அவனும், கனைகமபாடலயும் ஒருவடரவயேபாருவர் கபாணபாமலும், தபசபாமலும் 
நபாணம் திடரயிட்டிருந்தேத. பின்பு அந்தேப் வபண்ணபாகதவ வலுவில் கலகலப்தபபாடு பழகத் வதேபாடைங்கி 
விட்டைபாள. படழயேபடி தேமிழ்ச் சுவடிகளும் டகயுமபாக அவடனைச் சுற்றி வரத் வதேபாடைங்கினைபாள. அந்தேக் 
கனைவுக் கன்னிடகதயேபாடு மகிந்தேடலக் குன்றின் உச்சி வடரயில் ஏறிச் சுற்றினைபான். அனுரபாதேபுரத்த 
ஏரிகளில் படைகில் ஏறிக் வகபாண்டு மிதேந்தேபான். சிம்மகிரிக்குடக ஓவியேங்கடளப் தபபாயப் பபார்த்தேபான்.

"நீங்கள ஏன் எப்தபபாதம் இந்தேச் சங்டகக் டகயில் டவத்தக் வகபாண்தடை சுற்றுகிறீர்கள?" என்று ஒரு நபாள 
கனைகமபாடலயும் அவடனைக் தகட்டு விட்டைபாள.

"கனைகமபாடல! இந்தேச் சங்கில் நபான் என்வறைன்றும் மறைக்க முடியேபாதே ஒரு இனியே நிடனைவு 
மடறைந்திருக்கிறைத. இத என் டகயில் இல்லபாவிட்டைபால் மனைம் ஏடழயேபாகி, நிடனைவுகள சூனியேமபாகி 
விட்டைத தபபால் ஒரு வபருங் குடறைபபாட்டடை உணர்கிதறைன் நபான்" என்றைபான் உருக்கமபாக.

வவளளணி விழபா முடிந்தே சில நபாட்களில் அவர்கள எல்தலபாரும் வபபாலன்னைறுடவக்குப் 
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பயேணமபானைபார்கள. அங்தக குமபாரபபாண்டியேனின் நபாட்கள கனைமபாடலக்குத் தேமிழ் கற்பிப்பதிலும், 
அவளுடடையே அமுதேத்தேன்டம நிடறைந்தே கபாவியேச் சிரிப்பில் தேன் கவடலகடள மறைந்த விடுவதிலும் 
கழிந்த வகபாண்டிருந்தேனை. வனைங்களிலும், மடலகளிலும் அந்தேக் கவிடதேப் வபண்தணபாடு சுற்றினைபான் 
அவன். அப்படிச் சுற்றுவத அவனுக்குப் வபருடமயேபாக இருந்தேத. ஒரு நபாள மபாடல கனைகமபாடலயும், 
அவனும் ஒரு வபபௌத்தே விஹபாரத்தக்குப் தபபாய வழிபபாடு வசயத விட்டு இருட்டுகிறை தநரத்தக்கு 
அரண்மடனைக்குத் திரும்பி வந்தேபார்கள. அப்படி வந்தே சிறித தநரத்தக்வகல்லபாம் சக்கதசனைபாபதி 
அவசரமபாக ஓடி வந்த, "இளவரதச! நபான் அன்று 'தேமனைன் ததேபாட்டைத்த'க் கப்பல் தடறை ஊழியேர்களிடைம் 
எச்சரித்தவிட்டு வந்தேத நல்லதேபாகப் தபபாயிற்று. தநற்றுத் தேமிழ் நபாட்டடைச் தசர்ந்தே கப்பல் ஒன்டறை அங்தக
தேடுத்த நிறுத்தியிருக்கிறைபார்களபாம். அதில் சந்ததேகப்படைத்தேக்க ஆட்களும் இருக்கிறைபார்களபாம். தேகவல் 
வந்திருக்கிறைத" என்று இரபாசசிம்மனிடைம் கூறினைபார்.
----------

292



3.4. கப்பல் டகப்பற்றைப்பட்டைத

வசம்பவழத் தீவில் மதிவதேனி என்றை வபண்ணிடைம் விடடைவபற்றுக் வகபாண்டு புறைப்பட்டை பின்பு 
தசந்தேனும், குழல்வபாயவமபாழியும் அந்தேப் வபண் தேங்களிடைம் கூறியே ஒரு முக்கியேமபானை வசயதிடயேப் 
பற்றிதயே தபசிக் வகபாண்டிருந்தேனைர். கூத்தேன் ஒன்றும் தபசபாவிட்டைபாலும், அவர்கள இருவரும் 
தபசுவடதேவயேல்லபாம் அருகிலிருந்த உற்றுக் தகட்டுக் வகபாண்டிருந்தேபான்.

"அம்மணி! அந்தேப் வபண் மதிவதேனி கூறுவடதேக் தகட்டைதிலிருந்த எனைக்குச் சந்ததேகமபாகதவ இருக்கிறைத.
ஒரு இடளஞன் இரண்டைபாயிரம் வபபாற்கழஞ்சுகள வகபாடுத்தச் சங்கு வபாங்கிக் வகபாண்டு வசன்றைதேபாக 
அவள குறிப்பிட்டைபாள அல்லவபா? அப்படி வபாங்கிச் வசன்றைவர் நம்முடடையே இளவரசரபாக 
இருக்கலபாவமன்று நபான் நிடனைக்கிதறைன். குமபாரபபாண்டியேருக்கு அப்படி ஒரு பண்பு உண்டு. 
அழகுணர்ச்சியும் கடல நுணுக்கமும் அவருக்கு அதிகம். ஒரு வபபாருள அவருடடையே மனைத்தக்குப் 
பிடித்த விட்டைதேபானைபால் அதேன் விடல மதிப்டப எவ்வளவு உயேர்வபாக்கவும் அவர் தேயேபாரபாகி விடுவபார்!" 
என்று கப்பலில் தபபாயக் வகபாண்டிருக்கும் தபபாத குழல்வபாயவமபாழியிடைம் தேன் சந்ததேகத்டதேத் 
வதேரிவித்தேபான் தசந்தேன்.

"நீங்கள வசபால்வத தபபாலதவ எனைக்கும் ஒரு சந்ததேகம் ஏற்பட்டைத. அந்தே இடளஞர் எப்படி 
இருப்பபாவரன்று நீங்களும் நபானும் அடடையேபாளம் தகட்க ஆரம்பித்தே உடைதனைதயே அந்தேப் வபண் வபாடயே 
மூடிக் வகபாண்டு தபபாயவிட்டைபாதள!"

"அவள சபாமர்த்தியேக்கபாரப் வபண் அம்மணீ! பிறைருடடையே வபாயிலிருந்த இரகசியேங்கடள அறிந்த 
வகபாண்டு வருகிறை திறைடம எனைக்கு அதிகம் என்று தேங்கள தேந்டதேயேபாரிடைம் நல்ல வபயேர் வபாங்கியே 
என்டனைதயே ஏமபாற்றிவிட்டைபாதள அந்தேப் வபண்!" என்று தசந்தேன் கூறியே தபபாத பக்கத்தில் அடமதியேபாக 
நின்று தகட்டுக் வகபாண்டிருந்தே கூத்தேன் சிரித்த விட்டைபான்.

"ஐயேபா! சபாமர்த்தியேசபாலிகள, அறிவபாளிகள எல்தலபாரும் அதனைகமபாகப் வபண்பிளடளகளுக்கு முன்னைபால் 
ஏமபாந்த தபபாகிறைவர்களபாகத்தேபான் இருப்பபார்கள" என்று சிரித்தக் வகபாண்தடை வசபால்லிவிட்டு தசந்தேன் 
அடிப்பதேற்குக் டகடயே ஓங்கிக் வகபாண்டு வருவடதே எதிர்பபார்க்கிறைவடனைப் தபபாலப் பயேந்த ஒதங்கினைபான்
அவன்.

"வபபாட்டடைப் பயேதல! வரவர உனைக்கு வபாயக்வகபாழுப்பு அதிகமபாகி விட்டைத. நபாக்கு தளிர்த்த விட்டைத. 
மட்டுமரியேபாடதே இல்லபாமலபா தபசுகிறைபாய?" என்று தசந்தேன் கூப்பபாடு தபபாட்டைபான். "கூத்தேபா! நபாங்கள 
முக்கியேமபானை வசயதி ஒன்டறைப் பற்றி இப்தபபாத தபசிக் வகபாண்டிருக்கிதறைபாம். சமயேம் வதேரியேபாமல் நீ 
ஏதேபாவத குறுக்கிட்டுப் தபசி தநரத்டதே வீணபாக்கபாததே" என்று குழல்வபாயவமபாழி கூத்தேடனைக் கடிந்த 
வகபாண்டைபாள. கூத்தேன் அடைங்கி நின்றைபான். அவளுடடையே தபச்சு தமதல வதேபாடைர்ந்தேத. தசந்தேன் மிக மிக 
அந்தேரங்கமபானைவற்டறைவயேல்லபாம் மகபாமண்டைதலசுவரரின் புதேல்வியிடைம் விவரிக்கலபானைபான்.

"அம்மணி! விடரவபாகவும், திட்டைமிட்டுக் வகபாண்டு வசயயே தவண்டியே வசயேல்கள இனிதமல் தேபான் 
நம்டம வநருங்குகின்றைனை. விழிஞத்தக்கும் இலங்டகக்கும் இடடையிலுளள வதேபாடலவில் ஏறைக்குடறையே 
சரிபபாதிக்கு தமல் கடைந்த விட்தடைபாம். மகபாமண்டைதலசுவரரும், மகபாரபாணியேபாரும் ஒவ்வவபாரு நபாளும் நபாம்
குமபாரபபாண்டியேடர அடழத்தக் வகபாண்டு வருவடதே எதிர்பபார்த்தக் கபாத்திருப்பபார்கள. இளவரசடர 
அடழத்த வருவதேற்கபாக நபாம் தேபான் அனுப்பப் பட்டிருக்கிதறைபாம் என்றை விவரம் மகபாரபாணியேபாருக்குத் 
வதேரியேபாத. ஆனைபால் இளவரசடர அடழத்தக் வகபாண்டு வந்த தசர்ப்பத தேம் வபபாறுப்வபன்று உங்கள 
தேந்டதே மகபாரபாணியேபாருக்கு வபாக்குறுதி அளித்திருக்கிறைபார். இன்வனைபாரு பரம இரகசியேமபானை வசயதிடயேயும் 
இப்தபபாத நபான் உங்களிடைம் வசபால்லப் தபபாகிதறைன். உங்கள தேந்டதேக்கு இப்தபபாத மடறைமுகமபாக 
எதிரிகள அதிகமபாக இருக்கிறைபார்கள. தேளபதி வல்லபாளததேவனுக்குக் கபாரணம் கூறைமுடியேபாதே ஒருவடக 
வவறுப்பு உங்கள தேந்டதே தமல் ஏற்பட்டிருக்கிறைத. உங்கள தேந்டதேயின் ஒவ்வவபாரு ஏற்பபாடுகடளயும் 
மடறைமுகமபாகத் தேகர்த்த அவமபானைப்படுத்தவதேற்குத் தேளபதி முயேற்சி வசயகிறைபான். இந்தே முயேற்சியில் 
ஆபத்ததேவிகள தேடலவன் மகர வநடுங்குடழக்கபாதேனின் ஒத்தடழப்பும் மிக இரகசியேமபாகத் தேளபதிக்குக் 
கிடடைத்தக் வகபாண்டிருக்கிறைத. அரண்மடனையில் நடைந்தே கூட்டைத்தக்குப் பின்பு கூற்றைத் தேடலவர்களும் 
உங்கள தேந்டதே தமல் அதிருப்தி அடடைந்திருக்கிறைபார்கள. தவவறைபாருவரபாயிருந்தேபால் இவ்வளவு 
எதிர்ப்புகடளத் தேபாங்கிக் வகபாண்டு இருக்கதவ இயேலபாத, அம்மணி! என் மதிப்பிற்குரியேவரும், உங்கள 
தேந்டதேயுமபாகியே மகபாமண்டைதலசுவரடரப் பற்றி நிடனைக்கும் தபபாத நபான் தகளவிப்பட்டிருக்கும் 
விதநபாதேமபானை பறைடவடயேப் பற்றித்தேபான் எண்ணத் ததேபான்றுகிறைத. தமடலக் கடைலின் தீவுகளில் 
வநடுந்தூரத்தக்கு அப்பபாலுளள ததேசங்களில் 'வநருப்புக் தகபாழி' என்றை வபயேரில் விந்டதேயேபானைவதேபாரு 
தீப்பறைடவ இருக்கிறைதேபாம். அத கங்குகங்கபாக வநருப்புத் தண்டுகடள விழுங்கினைபாவலபாழியே அதேற்கு 
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வயிறு நிடறையேபாதேபாம். அந்தேத் தீப்பறைடவடயேப் தபபால் வவம்டமயும் வகபாடுடமயும் நிடறைந்தே 
எதிர்ப்புகடளவயேல்லபாம் விழுங்கி ஏப்பம் விட்டு விட்டுப் பசியேபாறி வளர்ந்த வகபாண்டிருக்கிறைபார் 
மகபாமண்டைதலசுவரர். உங்கள தேந்டதே நம்டம இலங்டகக்கு அனுப்புகிறை விவரம் வதேரிந்திருந்தேபால், 
தேளபதி அடதேத் தேடுக்கவும் ஏதேபாவத சூழ்ச்சி வசயதிருப்பபான். அரண்மடனையில் நடைக்கிறை எந்தே 
அந்தேரங்கமபானை வசயதியும் தேன் கபாதக்கு எட்டைச் வசயத வகபாளகிறை அளவுக்கு வசதியுளளவன் தேளபதி."

"அத எந்தே வசதிதயேபா?" என்று குழல்வபாயவமபாழி இடடைமறித்தக் தகட்டைபாள.

"உங்களுக்குத் வதேரிந்திருக்கும் என்று நிடனைக்கிதறைன் அம்மணீ! தேளபதி வல்லபாளததேவனுக்கு ஒரு தேங்கக 
இருக்கிறைபாள; எமகபாதேகப் வபண் பிளடள அவள. 'மகபாரபாணிக்குத் தடணயேபாக அரண்மடனையில் 
தேங்கியிருக்கிதறைன்' என்று தபர் வசயத வகபாண்டு, அரண்மடனையில் நடைக்கும் ஒவ்வவபாரு கபாரியேத்டதேயும் 
உளவறிந்த வகபாண்டிருக்கிறைபாள அந்தேப் வபண்."

"பகவதி தேபாதனை? அந்தேப் வபண்டண நபான் சிறுவயேதில் பபார்த்திருக்கிதறைன். அவள இப்தபபாத அவ்வளவு 
சபாமர்த்தியேக்கபாரியேபாகி விட்டைபாளபா?" என்று குழல்வபாயவமபாழி நபாரபாயேணன் தசந்தேடனைக் தகட்டை தபபாத 
கூத்தேன் 'அச்' என்று இடரந்த ஒரு தம்மல் தம்மினைபான். தசந்தேனும் குழல்வபாயவமபாழியும் தேங்கள 
தபச்டச நிறுத்திக் வகபாண்டு கூத்தேடனை ஒரு கணம் கூர்ந்த தநபாக்கினைபார்கள. கூத்தேன் உடைதனை தவறு 
எங்தகபா கவனிப்பத தபபால் பபார்டவடயே தவறு புறைம் திருப்பிக் வகபாண்டைபான். தசந்தேன் 
குழல்வபாயவமபாழியின் கபாதேருதக வநருங்கி, "அம்மணீ! ஊர் தபர் வதேரியேபாதே இந்தேப் பயேடலப் பக்கத்தில் 
டவத்தக் வகபாண்டு நபாம் இருவரும் எடதேவயேடதேதயேபா ஒளிவு மடறைவின்றிப் தபசிக் 
வகபாண்டிருக்கிதறைபாம். எனைக்கு என்னைதவபா வதேபாடைக்கத்திலிருந்ததே இவன் தமல் நம்பிக்டகயில்டல" 
என்று வமல்லச் வசபான்னைபான்.

"கூத்தேபா! இப்தபபாத இங்தக உனைக்கு ஒரு கபாரியேமும் இல்டல. நீ தமல் தேளத்தில் தபபாய இரு. உன் உதேவி 
எதேற்கபாவத ததேடவயேபானைபால் நபான் உன்டனைக் கூப்பிடுகிதறைன்" என்று குழல்வபாயவமபாழி அவனுக்குக் 
கட்டைடளயிட்டைபாள. கூத்தேன் அந்தே இடைத்திலிருந்த தமல் தேளத்தக்குப் தபபாக மனைமில்லபாதேவடனைப் தபபால்
தேயேங்கித் தேயேங்கி நடைந்த படிதயேறிச் வசன்றைபான்.

"அம்மணி! இந்தேப் பிளடளயேபாண்டைபானைபால் நமக்குக் வகடுதேல்கள தேபான் வருதம ஒழியே நன்டமயில்டல 
என்று என் மனைத்தில் ஏததேபா குறைளி வசபால்கிறைத. நம்டம ஏமபாற்றைக் கூடியே மர்மமபானை அம்சம் ஏததேபா ஒன்று 
இவனிடைம் இருக்கிறைத. நீங்கள மட்டும் ஒரு வபார்த்டதே 'சரி' என்று வசபால்லிவிட்டைபால் நபாடளக்தக 
நடுவழியில் ஏதேபாவத ஒரு தீவில் இவடனை இறைக்கி விட்டுவிடுதவன். இவன் நம்தமபாடு இலங்டக வடர 
வந்த இறைங்குவதில் எனைக்குச் சம்மதேதம இல்டல. நபாம் தபபாகிறை கபாரியேத்தின் இரகசியேம் இவனைபால் 
வவளியேபாகவும் கூடும்" என்று தசந்தேன் வசபான்னை தபபாத அதேற்கு இணங்கி விடைலபாமபா, தவண்டைபாமபா என்று
குழல்வபாயவமபாழி மனைப் தபபாரபாட்டைத்தக்கிடைமபானைபாள. அந்தேச் சமயேத்தில் தமல் தேளத்தக்கு ஏறுகிறை 
படியின் திருப்பத்தில் அடைக்கிக் வகபாளள முடியேபாமல் யேபாதரபா தம்முகிறை ஒலி தகட்டு தசந்தேன் விடரவபாக 
நடைந்த தபபாயப் பபார்த்தேபான். கூத்தேன் அந்தே இடைத்திதலதயே திருப்பத்தின் முதேல் படியில் நின்று ஒட்டுக் 
தகட்டுக் வகபாண்டிருப்படதேப் பபார்த்தேதம் தசந்தேனுக்குக் தகபாபம் அளவின்றிப் வபபாங்கியேத.

"வபபாட்டடைப் பயேதல! ஒட்டுக் தகட்டுக் வகபாண்டைபா நிற்கிறைபாய இங்தக?" என்று அவன் இடரயேத் 
வதேபாடைங்கியே தபபாத, தேடைதேடைவவன்று படிதயேறி தமதல ஓடினைபான் கூத்தேன். இந்தே நிகழ்ச்சிடயேப் பபார்த்தேதம்
குழல்வபாயவமபாழிக்குக் கூடை மனைம் மபாறிவிட்டைத. அந்தேப் பிளடளயின் தமல் அவளுக்கு 
உண்டைபாகியிருந்தே சிறித நல்ல எண்ணமும் தபபாய விட்டைத.

"உங்கள விருப்பம் தபபாலதவ கப்பலிலிருந்த இறைக்கி விட்டு விடுங்கள. ஆனைபால் எனைக்கு ஒன்று 
ததேபான்றுகிறைத. அந்தே வபாலிபன் விழித்திருக்கும் தபபாத கீதழ இறைக்கி விடை தநர்ந்தேபால் அவனுடடையே 
எதிர்ப்டபயும் கலகம் முதேலியே வம்புகடளயும் சமபாளிக்க தவண்டியிருக்கும். அதேனைபால் இரவில் அவன் 
தூங்கிக் வகபாண்டிருக்கும் தபபாத கபாதம் கபாதம் டவத்தேபாற்தபபால் நம் ஆட்களிடைம் வசபால்லிப் 
படுக்டகதயேபாடு அப்படிதயே தூக்கி ஏதேபாவத ஒரு தீவில் டவத்தவிடை ஏற்பபாடு வசயயுங்கள" என்றைபாள 
குழல்வபாயவமபாழி. அன்றிரதவ அடதேச் வசயத விடுவதேபாக மகபாமண்டைதலசுவரரின் புதேல்வியிடைம் ஒப்புக் 
வகபாண்டைபான் தசந்தேன். ஆனைபால் அன்றிரவு தசந்தேனின் சூழ்ச்சி பலிக்கபாதேபடி கூத்தேன் தேப்பித்தக் 
வகபாண்டைபான். கீழ்த்தேளத்திலிருந்தே குழல்வபாயவமபாழியின் அலங்கபார அடறைக்குள படுத்தக் வகபாண்டு 
கதேடவயும் உட்புறைமபாகத் தேபாழிட்டுக் வகபாண்டு விட்டைபான் அவன். குழல்வபாயவமபாழி முன்னைதேபாகதவ 
படுத்தத் தூங்கிவிட்டைதேபால் அவளுக்கு இவதேபான்றும் வதேரியேபாத. அடறைக் கதேடவ இடித்தக் கூத்தேடனை 
வவளிதயேற்றை முயேன்றைபால் குழல்வபாயவமபாழியின் தூக்கம் வகட்டுவிடுதமபா என்பதேற்கபாகச் தசந்தேன் 
அன்றிரவு அந்தே முயேற்சிடயேக் டகவிட்டுவிட்டைபான். மறுநபாள கபாடல கப்பல் இலங்டகக் கடரடயே 
வநருங்கிக் வகபாண்டிருந்தே தபபாத தசந்தேன், குழல்வபாயவமபாழி, கூத்தேன் யேபாருதம எதிர்பபார்த்திருக்க 
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முடியேபாதே ஒரு நிகழ்ச்சி நடைந்த விட்டைத. கப்பல் மீகபாமன் 'குயதயேபா முடறைதயேபா'வவன்று அலறிக் வகபாண்டு
கீழ்த்தேளத்தக்கு ஓடி வந்தேபான். தசந்தேன், குழல்வபாயவமபாழி, கூத்தேன் மூன்று தபரும் அங்தக இருந்தேனைர்.

"ஐதயேபா! கப்படலத் தேடுத்த நிறுத்தி விட்டைபார்கள. இந்தே அநியேபாயேத்டதே வந்த பபாருங்கள" என்று மீகபாமன் 
முடறையிட்டைபான். தபச்சு சுவபாரசியேத்தில் ஈடுபட்டுப் தபபாயிருந்தே அந்தே மூவரும் அப்தபபாத தேபான் கப்பல் 
நின்று தபபாயிருப்படதேக் கவனித்த உணர்ந்தேபார்கள. உடைதனை மபாலுமிடயேப் பின் வதேபாடைர்ந்த 
குழல்வபாயவமபாழி உளபடை மூன்று தபரும் தமல் தேளத்தக்கு ஏறி ஓடினைபார்கள.

அந்தேக் கப்படலச் சுற்றிலும் ஐந்தேபாறு படைகுகள வழிடயே மடறைப்பத தபபால வடளத்தக் வகபாண்டு 
நின்றைனை. அந்தேப் படைகுகளில் ஆயுதேபபாணிகளபாக முரட்டு வீரர்கள நின்று வகபாண்டிருந்தேனைர். 
அவர்களுடடையே ததேபாற்றைத்திலிருந்தம், அந்தேப் படைகுகளில் கட்டியிருந்தே சிறு சிறு வகபாடிகளிலிருந்தம் 
அந்தே வீரர்கள ஈழநபாட்டுக் கடைற்படடைடயேச் தசர்ந்தேவர்கவளன்று நபாரபாயேணன் தசந்தேன் நிதேபானித்தப் 
புரிந்த வகபாண்டைபான்.

"அம்மணீ! ஏததேபா சில கபாரணங்களுக்கபாகக் கப்பல்கடளச் தசபாதேடனை வசயகிறைபார்கள தபபாலிருக்கிறைத. 
இவர்கவளல்லபாம் ஈழநபாட்டுக் கடைற்படடை வீரர்கள" என்று பீதி கலந்தே குரலில் குழல்வபாயவமபாழியிடைம் 
வசபான்னைபான் தசந்தேன். குழல்வபாயவமபாழி கூத்தேடனை விசபாரிக்கத் வதேபாடைங்கிவிட்டைபாள. "கூத்தேபா! ஈழ நபாட்டு 
நடடைமுடறைகளும், கடைற்பயேணமும் எனைக்கு நன்றைபாகத் வதேரியுவமன்று அப்தபபாத வபருடமயேடித்தக் 
வகபாண்டைபாதயே, இவதேல்லபாம் என்னை? நம்முடடையே கப்படல எதேற்கபாக இந்தே வீரர்கள இப்படித் தேடுத்த 
நிறுத்தியிருக்கிறைபார்கள? ஏன் ஊடமயேபாக நிற்கிறைபாய? பதில் வசபால்தலன்."

கூத்தேன் என்னை பதில் வசபால்வவதேன்று வதேரியேபாமல் 'திரு திரு'வவன்று விழித்தேபான். அவனுக்குத் 
வதேரிந்தேபால் தேபாதனை வசபால்வதேற்கு! ஆரம்பத்தில் கப்பலில் இடைம் பிடிப்பதேற்கபாக அளந்தே வபபாய 
இவ்வளவு தூரத்தக்குத் தேன்டனைப் பபாதிக்குவமன்று வதேரிந்திருந்தேபால் அவன் அந்தேப் வபபாயடயேச் 
வசபால்லியிருக்கதவ மபாட்டைபான்.

"கப்பல் புறைப்படும் தபபாததே அபசகுனைம் மபாதிரி இந்தேப் பயேல் வந்த வம்பு பண்ணினைபான். அப்தபபாததே 
இத மபாதிரி ஏதேபாவத வதேபால்டல வருவமன்று நபான் நிடனைத்ததேன்" என்று தசந்தேன் படைபடைப்தபபாடு 
கூத்தேடனை தநபாக்கிச் சீறினைபான். குழல்வபாயவமபாழி சினைம் வபபாங்கப் பபார்த்தேபாள. எல்தலபாருடடையே 
தகபாபமும் கூத்தேனின் தமல் திரும்பி அடிகள உடதேகளபாக உருவவடுப்பதேற்கு இருந்தே சமயேத்தில் அப்படி 
நடைக்க விடைபாமல் ஈழ நபாட்டு வீரர்கவளல்லபாம் கப்பலுக்குள ஏறி வந்த கவனைத்டதே தேன் பக்கம் திருப்பிக் 
வகபாண்டைபார்கள.

"இந்தேக் கப்பல் எங்தக இருந்த வருகிறைத?" தசந்தேடனைப் பபார்த்த அதிகபார மிடுக்குடைன் இப்படிக் 
தகட்டைபார்கள, கப்பலுக்குள ஏறி வந்தே கடைற்படடை வீரர்கள!

தகளவிக்குப் பதில் வசபால்லலபாமபா, தவண்டைபாமபா என்றை பபாவடனையில் தசந்தேன் குழல்வபாயவமபாழியின் 
முகத்டதேப் பபார்த்தேபான்; குழல்வபாயவமபாழி கூத்தேனின் முகத்டதேப் பபார்த்தேபாள; கூத்தேன் கடைடலப் பபார்த்தேன்.
இந்தே வமபௌனைம் தகளவி தகட்டைவர்களுக்கு எரிச்சடல மூட்டியேத.

"இந்தேபா, ஐயேபா! முன்குடுமிக்கபாரதர! உம்டமத்தேபான் தகட்கிதறைபாம். பதில் வசபால்லும்" என்று கடுடமயேபானை 
குரலில் மீண்டும் தகட்டைபார்கள அவர்கள. தசந்தேன் பதில் வசபான்னைபான். "கப்பல் விழிஞத்திலிருந்த 
வருகிறைத!"

"என்னை கபாரியேமபாக வருகிறைததேபா?"

"வசபாந்தேக் கபாரியேமபாக."

"எங்களிடைம் எடதேயும் மடறைக்கபாமல் வசபால்லிவிடை தவண்டும். இல்லபாவிட்டைபால் வருத்தேப்படை தநரிடும்."

"மடறைப்பதேற்கு எங்களிடைம் ஒன்றுமில்டல."

"அப்படியேபானைபால் நீங்கள எல்தலபாரும் யேபார்? என்னை கபாரியேமபாக ஈழநபாட்டுக்குப் புறைப்பட்டீர்கள 
என்படதேவயேல்லபாம் உடைதனை கூறுங்கள.

இந்தேக் தகளவிக்குப் பதில் வசபால்லபாமல் மறுபடியும் குழல்வபாயவமபாழியின் முகத்டதேப் பபார்த்தேபான் 
தசந்தேன். குழல்வபாயவமபாழி அந்தே வீரர்கடள தநபாக்கித் தணிதவபாடு தகட்டைபாள: "நீங்கள எங்களுடடையே 
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கப்படலத் தேடுத்த நிறுத்திக் வகபாண்டு எங்கடள இவ்வபாறு மிரட்டுவத அநபாகரிகமபாக அல்லவபா 
இருக்கிறைத? நபாங்கள யேபாரபாயிருந்தேபால் என்னை? நபாங்கள என்னை கபாரியேமபாக ஈழநபாட்டுக்கு வந்திருக்கிதறைபாம் 
என்படதே உங்களிடைம் வசபால்லதவண்டியே அவசியேமில்டல!"

அவள சினைத்ததேபாடு படைபடைப்பபாக எதிர்வபாதேம் புரிந்தேடதேக் தகட்டைதம் வீரர்கள இன்னும் ஆத்திரம் 
அடடைந்தேனைர்.

"எங்கள தமல் ஆத்திரப்பட்டுப் பயேனில்டல, அம்மபா! ஈழ மண்டைலத்த மகபா தசனைபாபதியின் 
உத்தேரவுப்படி நபாங்கள இந்தேக் கப்படல இப்தபபாத டகப்பற்றுகிதறைபாம். எங்கள கண்கபாணிப்பில் 
அப்படிதயே இந்தேக் கப்படலச் வசலுத்திக் வகபாண்டு தபபாயத் தேமனைன் ததேபாட்டைத்தத் தடறையில் நங்கூரம் 
பபாயச்சி நிறுத்தி விடுதவபாம். எங்கள மகபாதசனைபாபதி வந்த பரிதசபாதித்த விசபாரடண வசயகிறைவடர 
யேபாரும் இந்தேக் கப்பலிலிருந்த கீதழ இறைங்க விடைமபாட்தடைபாம்."

"கப்பலிதல சிடறை டவத்தப் பபார்ப்பதேற்கு நபாங்கள வகபாளடளயேடித்த விட்தடைபா, வகபாடலக் குற்றைம் 
வசயத விட்தடைபா இங்கு ஓடி வர வில்டலதயே?" என்று அடமதியேபாக நின்று வகபாண்டிருந்தே கூத்தேனும் 
வகபாதிப்படடைந்த தகட்டைபான். அவர்கள அந்தேக் தகளவிடயேக் கபாதில் வபாங்கிக் வகபாண்டைதேபாகதவ 
வதேரியேவில்டல. படைகுகடளயும் கப்பல்கடளயும் தேங்கள வபபாறுப்பில் வசலுத்திக் வகபாண்டு தபபாயத் 
தேமனைன் ததேபாட்டைத்தத் தடறையில் நிறுத்தினைபார்கள. கப்படலச் சுற்றிலும் யேபாரும் வவளிதயேறை முடியேபாமல் 
வீரர்கள கபாவல் நின்று வகபாண்டைனைர். கப்பல் பிடித்தக் வகபாண்டு வரப்பட்டை வசயதி உடைதனை ஈழநபாட்டுப் 
படடைத்தேடலவனுக்கு அனுப்பப்பட்டைத. குழல்வபாயவமபாழியும் தசந்தேனும் தமல்தேளத்தில் நின்று 
கூத்தேடனைத் திட்டிக் வகபாண்டிருந்தேபார்கள.
-----------
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3.5. கூத்தேன் தேப்பினைபான்

யேபாரிடைதமபா கபாண்பிக்க தவண்டியே தகபாபதேபாபங்கடளவயேல்லபாம் தேங்களுடைன் அகப்பட்டுக் வகபாண்டை 
கூத்தேனிடைம் கபாண்பிக்க ஆரம்பித்த விட்டைபார்கள தசந்தேனும் குழல்வபாயவமபாழியும். கூத்தேன் இருதேடலக் 
வகபாளளி எறும்பு தபபால் தேவித்தேபான். இன்னும் சில நபாழிடககளில் அவர்கள தபசிப் தபசித் தேன்டனை 
உயிதரபாடு சித்திரவடதே வசயத விடுவபார்கதளபா என்று நிடனைத்த அஞ்சுகிறை அளவுக்கு அவடனைப் 
பபாடைபாயப் படுத்திவிட்டைபார்கள. தேன் 'குட்டு' வவளிப்பட்டு அவர்களிடைம் அகப்பட்டுக் வகபாண்டைபால் என்னை
ஆகுதமபா என்றை பயேமும் கூத்தேனுக்கு ஏற்பட்டு விட்டைத. ஈழ மண்டைலப் படடைத் தேடலவர் வந்த 
விசபாரடண வசயயும் முன்தப குழல்வபாயவமபாழியும், தசந்தேனும் தேன்டனை இன்னைபாவரன்று புரிந்த 
வகபாளள தநர்ந்தேபால் தேனைக்கு அத வபருத்தே அவமபானைமபாகிவிடும் என்படதேக் 'கூத்தேன்' உணர்ந்த 
வகபாண்டைபான். அப்படியில்லபாமல் படடைத்தேடலவர் வந்த விசபாரடண வசயதே பின் அகப்பட்டுக் 
வகபாண்டைபாலும் அவமபானைம் தேபான். தமலும், முன்கூட்டிதயே அந்தேக் கப்பலிலிருந்த தேப்பிக் கடரதயேறினைபால்
அதேனைபால் 'கூத்தேனுக்கு' எவ்வளதவபா நன்டம உண்டு.

'கூத்தேன்' தநரம் எப்தபபாத வபாயக்கப் தபபாகிறைவதேன்று எதிர் பபார்த்தக் வகபாண்டிருந்தேபான். அவன் சிந்தேடனை 
கூர்டமயேபாகித் தேப்பும் வழிகடள ஒவ்வவபான்றைபாகச் சிந்தித்தேத. சபாத்தியே அசபாத்தியேங்கடள ஆரபாயந்தேத. 
சற்தறை அதிகமபானை தணிச்சலும் உண்டைபாகியிருந்தேத. தேப்புவதேற்கபாக எப்படிப்பட்டை கபாரியேத்டதே 
தவண்டுமபானைபாலும் வசயவதேற்கு உறுதி பூண்டிருந்தேபான் அவன். நண்பகலில் உச்சி வவயில் 
வகபாடுடமயேபாக இருந்தேத. கடரயிலிருந்தே கபாட்டின் கபாற்றும், நீரின் குளிர்ச்சியும் அந்தே வவம்டமடயேச் 
சிறித தேணிக்க முயேன்றைனை. அப்தபபாத கூத்தேன் தேப்புவதேற்கு ஒரு சரியேபானை சந்தேர்ப்பம் கிடடைத்தேத. 
எல்தலபாரும் உணவு உட்வகபாண்டு முடித்த சிறித தநரம் தேபான் ஆகியிருந்தேத. உண்டை மயேக்கம் 
வதேபாண்டைருக்கும் உண்டு அல்லவபா? தசந்தேன் தமல்தேளத்தில் உட்கபார்ந்த வகபாண்டிருந்தே இடைத்திதலதயே 
ஒரு பபாயமரக் கம்பத்தில் சபாயந்த வகபாண்டு கபாடல நீட்டிக் கண்ணயேர்ந்திருந்தேபான். குழல்வபாயவமபாழி 
கீழ்த் தேளத்திலிருந்தே தேனைத அடறைக்குள இருந்தேபாள. மற்றைக் கப்பல் ஊழியேர்கள எல்தலபாரும் தசந்தேடனைப் 
தபபாலதவ தமல்தேளத்தில் அயேர்ந்த தபபாயக் கிடைந்தேபார்கள. இந்தேச் சந்தேர்ப்பத்டதே எதிர்பபார்த்தத் 
தூங்கபாமல் உட்கபார்ந்திருந்தே ஆள கூத்தேன் ஒருவன் தேபான்.

ஒரு திடைமபானை முடிவுடைன் அவன் எழுந்தேபான். ஓடசப்படைபாமல் அடிதமல் அடிடவத்த வமல்ல நடைந்த, 
கீழ்த்தேளத்தக்கு இறைங்கிப் தபபானைபான். குழல்வபாயவமபாழியின் அடறை திறைந்ததேபான் இருந்தேத. கூத்தேனுக்கு 
உடைம்வபங்கும் வியேர்த்தேத. ஒரு டகயேபால் வபாளின் நுனிடயேப் பற்றிக் வகபாண்தடை ஓரமபாக ஒதங்கி நின்று 
வமதவபாகத் தேடலடயே நீட்டி அடறைக்குள எட்டிப் பபார்த்தேபான். குழல்வபாயவமபாழி படுத்தத் தூங்கிக் 
வகபாண்டிருந்தேபாள. கூத்தேன் விருட்வடைன்று அந்தே அடறைக்குள நுடழந்த கதேடவ உட்புறைத்தில் தேபாழிட்டுக் 
வகபாண்டைபான். அந்தே அடறையில் ஒரு மூடலயில் இருந்தே வபரியே தேந்தேப் வபட்டிடயேத் திறைந்தேபான். 
வபட்டிக்குள மகபாமண்டைதலசுவரரின் அருடமக் குமபாரிக்குச் வசபாந்தேமபானை பட்டுப் புடைடவகளும், மற்றை 
அலங்கபாரப் வபபாருளகளும் அடுக்கடுக்கபாக இருந்தேனை அவற்றில் ஒரு புடைடவடயேயும் பட்டுக் கவசமும் 
எடுத்தக் வகபாண்டு குழல்வபாய வமபாழியின் தூக்கம் கடலந்த அவள எழுந்தவிடைபாமல் வமதவபாக நடைந்த 
அததே அடறையின் ஒதக்குப்புறைமபானை இடைம் ஒன்றில் தபபாய மடறைந்தேபான் கூத்தேன்.

அவன் மடறைந்தே இடைம் வபண்கள கப்பலில் தேங்கடள அலங்கரித்தக் வகபாளவதேற்கபாக மடறைவிடைம் தபபால்
பட்டுத் திடரகளபால் தேடுக்கப்பட்டிருந்தே ஒதக்கிடைமபாகும். அவன் அந்தேத் திடர மடறைவில் தபபானை சிறித 
தநரத்தக்வகல்லபாம் தேற்வசயேலபாக விழித்தக் வகபாண்டை குழல்வபாயவமபாழி படுக்டகயில் எழுந்திருந்த 
உட்கபார்ந்த வகபாண்டைபாள. தேபான் கபாற்றுக்கபாகத் திறைந்த டவத்தவிட்டுப் படுத்தக் வகபாண்டை அடறைக் கதேடவ
எப்தபபாத யேபார் உட்புறைம் வந்த தேபாழிட்டிருக்க முடியுவமன்றை சந்ததேகம் அவளுக்கு ஏற்பட்டைத. 
படுக்டகயில் உட்கபார்ந்தேபடிதயே அடறைக்குள நபான்கு பக்கமும் தமதலபாட்டைமபாகப் பபார்த்த தவறு யேபாரும் 
தேன் அடறைக்குள இல்டலவயேன்று தீர்மபானித்தேபாள குழல்வபாயவமபாழி. ஆனைபால் அததே சமயேம் தேன்னுடடையே 
'கலிங்கங்'களும் (ஆடடைகளும்) அலங்கபாரப் வபபாருளகளும் அடைங்கியே தேந்தேப் வபட்டி திறைந்த 
கிடைந்தேடதேப் பபார்த்தேவுடைன் அவளுடடையே சந்ததேகமும், பயேமும் தமலும் வளர்ந்தேனை. அவள முதகுக்கு 
தநதர பின்புறைம் தேபான் அந்தே மடறைவிடைம் இருந்தேத. எழுந்திருந்த வபாசல் கதேடவத் திறைந்த 
தசந்தேடனையேபாவத, கூத்தேடனையேபாவத கூப்பிட்டு அடறைடயே நன்றைபாகச் சுற்றிப் பபார்க்கச் வசபால்லலபாவமன்று 
நிடனைத்தேபாள குழல்வபாயவமபாழி.

எழுந்திருப்பதேற்கபாகப் படுக்டகயிலிருந்த வலத கபாடல எடுத்த டவத்தேபாள அவள. திடீவரன்று 
பின்பக்கமிருந்த இரு வமன்டமயேபானை டககள முரட்டுத்தேனைமபாக அவள வபாடயேப் வபபாத்தினை. பயேந்த 
வீறிட்டு 'ஓ'வவன்று கூக்குரலிடை நிடனைத்தேபால் குழல்வபாயவமபாழி. முடியேவில்டல. அவளத 
வமன்டமயேபானை வபபான்னிறை உடைல் பயேத்தேபால் நடுங்கியேத. கண்விழிகள பிதங்கினை. தேடலடயேச் 
சிரமப்பட்டுத் திருப்பிப் பின்புறைம் பபார்த்தேபாள. வனைப்தப வடிவமபாக ஒரு வபண் நின்று வகபாண்டு 
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அவடள அந்தேப் பபாடு படுத்திக் வகபாண்டிருந்தேபாள. அந்தேப் வபண் உடுத்தியிருந்தே பட்டுப்புடைடவடயேயும்,
கச்டசடயேயும் (மபார்பணி) குழல்வபாயவமபாழி கவனித்தேபாள. அடவ தேன் வபட்டியிலிருந்த 
எடுக்கப்பட்டைடவ என்று வதேரிந்தேத. 'ஒரு வபண்ணுக்கபா அவ்வளவு தணிவு? ஒரு வபண்ணின் 
டககளுக்கபா அந்தே முரட்டுத்தேனைம்?' - பயேத்தக்கும் நடுக்கத்தக்கும் ஊதடை இப்படி ஒரு வபண்ணிடைம் 
நடுங்கி நிற்கிதறைபாதம என்றை ஆச்சரியேமும் அவடள ஆட்வகபாண்டைத.

அந்தேப் வபண் ஒரு டகயேபால் குழல்வபாயவமபாழியின் வபாடயேத் திறைக்க முடியேபாதேபடி அழுத்திப் வபபாத்திக் 
வகபாண்தடை, இன்வனைபாரு டகயேபால் கூர்டமயேபானை வபாடள அவள முகத்தக்கு தநதர கபாட்டி, "இடடையேபாற்று 
மங்கலத்த அழகிதயே! உன் பயேம் அநபாவசியேமபானைத. வகபாஞ்சம் என் முகத்டதேயும், குரடலயும் 
கவனித்தப் பபார். நபான் யேபாவரன்பத வதேரியும். உன் உயிருக்தகபா, உடைலுக்தகபா என்னைபால் ஒரு தன்பமும் 
ஏற்படைபாத. ஆனைபால் நீ மட்டும் கூச்சல் தபபாட்டு என்டனைக் கபாட்டிக் வகபாடுக்க முயேன்றைபாதயேபா, நபான் எப்படி 
நடைந்த வகபாளதவன் என்று உறுதியேபாகச் வசபால்ல முடியேபாத" என்று கூறினைபாள. குழல்வபாயவமபாழி 
நன்றைபாகத் தேடலடயேத் திருப்பி மருண்டை விழிகளபால் அந்தே முரட்டுப் வபண்ணின் முகத்டதே ஏறிட்டுப் 
பபார்த்தேபாள. அவளுக்கு அந்தே உண்டம புரிவதேற்குச் சில விநபாடிகள ததேடவப்பட்டைனை. 'ஆகபா! இந்தேக் கீச்சுக்
குரலும் அழகு முகமும் கூத்தேனுடடையேடவ அல்லவபா? கூத்தேன் ஆணபா? வபண்ணபா? இப்தபபாத நபான் 
கபாண்பத தேபான் அவனுடடையே உண்டமக் தகபாலமபா அல்லத கபாடல வடரயில் கண்டை ஆண் தகபாலம் தேபான் 
உண்டமயேபா?' என்று எண்ணி மனைம் குழம்பினைபாள குழல்வபாயவமபாழி. அவளுடடையே நிடனைவுகள 
தேடுமபாறினை.

"இன்னும் நன்றைபாக உற்றுப் பபார்த்தேபால் என்டனை நீ வதேளிவபாகத் வதேரிந்த வகபாளளலபாம் அம்மபா! எந்தே 
வல்லபாள ததேவனின் தேங்டகடயேப் பற்றி தநற்று நீங்கள தசந்தேனிடைம் மிக அலட்சியேமபாக 
விசபாரித்தீர்கதளபா, அந்தேப் வபண் பகவதிதேபான் இப்தபபாத உங்கடளப் பயேமுறுத்திக் வகபாண்டு நிற்கிறைபாள" 
என்று சிரித்தக் வகபாண்தடை அந்தேப் வபண் தேன்டனைப் பற்றிக் கூறியே தபபாத குழல்வபாயவமபாழியின் 
கண்கள ஆச்சரியேத்தேபால் அகன்றைனை. பகவதி தமலும் தபசினைபாள: "இன்னும் தகள! நீயும் தசந்தேனும் 
சந்திப்பதேற்கு முன்தப நபான் குமபாரபபாண்டியேடரச் சந்தித்த விடுதவன். அப்படிச் சந்தித்தேபால் உங்கள 
வரடவப் பற்றிச் வசபால்கிதறைன். என்டனை இததே கப்பலில் பிரயேபாணம் வசயயே விட்டைதேற்கபாக நபான் உனைக்கு 
எவ்வளதவபா நன்றி வசபால்ல தவண்டியேதிருக்க இப்படிக் கத்திடயேக் கபாட்டிப் பயேமுறுத்தகிதறைதனை என்று
தகபாபிக்கபாததே. இப்தபபாத வசயதிருப்பத தபபால் உன் வபாடயே அடடைக்கபாமல் விட்டிருந்தேபால் இந்தேச் 
சமயேத்தில் வியேப்புமயேமபானை உன் உளளத்த உணர்ச்சிகள என்டனை தநபாக்கி எவ்வபாறு வபார்த்டதேகளபாக 
வவளிதயேறுதமபா? என்வனைன்னை தகளவிகள என்னிடைம் நீ தகட்பபாதயேபா? எப்படி எப்படிச் சீறுவபாதயேபா? 
அவற்டறை அறிந்த வகபாளளும் ஆவல் எனைக்கு இல்டல. நபான் இப்தபபாத இந்தேக் கப்பலிலிருந்த 
அவசரமபாகத் தேப்பிச் வசல்லப் தபபாகிதறைன். இததேபா இந்தேக் கீழத்தேளத்திலிருந்த கயிற்டறைக் கட்டிக் 
வகபாண்டு பின்புறைமபாகக் கடைலில் இறைங்கிச் சிறித தூரம் நீந்திக் கடர தசர்ந்த விடுதவன். அதேற்குள கூச்சல் 
தபபாட்டு நீ என்டனைக் கபாட்டிக் வகபாடுத்த விடைலபாவமன்று நிடனைக்கபாததே! கூச்சல் தபபாடைதவபா, நகரதவபா 
முடியேபாமல் உன்டனை இந்தே அடறையில் கட்டிப் தபபாட்டு விட்டுத்தேபான் நபான் புறைப்படுதவன். 'ஒரு வபண் 
இன்வனைபாரு வபண்ணிடைம் இவ்வளவு வகபாடுடமயேபாக நடைந்த வகபாளள முடியுமபா?' என்று என்டனைப் 
பற்றிக் தகவலமபாக நிடனைக்கபாததே! சந்தேர்ப்பம் தேபான் கபாரணம், அம்மபா. வபாடயே அடடைக்கபாமலும் 
கத்திடயேக் கபாட்டைபாமலும் இருந்தேபால் நீதயே எனைக்குப் பயேப்படை மபாட்டைபாய. அதேனைபால் தேபான் நபான் இப்படி 
நடைந்த வகபாளள தவண்டியேதேபாயிற்று."

இவ்வபாறு வசபால்லிக் வகபாண்டு குழல்வபாயவமபாழிடயேப் படுக்டகயில் தேளளிக் கட்டிதலபாடு கட்டிலபாகக் 
கயிற்றினைபால் கட்டி விட்டைபாள பகவதி. குழல்வபாயவமபாழியின் வமன்டமயேபானை வகபாடியுடைல் வீர ரத்தேம் 
ஓடும் தேளபதியின் தேங்டகடயே எதிர்த்தத் திமிறிக் வகபாண்டு தபபாரபாடை முடியேவில்டல. ஆகதவ 
கட்டுண்டைபாள.

அவள கண் கபாணதவ அடறைக் கதேடவத் திறைந்த வகபாண்டு கப்பலின் பின்புறைத்த வழிதயே கயிறு கட்டி 
இறைங்கிக் கடைலில் பபாயந்த விட்டைபாள பகவதி. கயிற்டறைப் பிடித்தக் வகபாண்டு இறைங்கு முன் கடடைசியேபாக 
நிமிர்ந்த பபார்த்த, "இடடையேபாற்று மங்கலத்தப் வபண்தண! நபாரபாயேணன் தசந்தேன் வந்தேபால் 'கூத்தேன் 
தேன்னுடடையே கூத்டதே முடித்தக் வகபாண்டு தபபாய விட்டைபான்' என்று வசபால்லிவிடு!" என்று பகவதி கூறிச் 
வசன்றை வசபாற்கள குழல்வபாயவமபாழியின் உளளத்டதேக் வகபாதிக்க டவத்தேனை. 'ஏமபாற்றைப் பட்தடைபாம்' என்று 
நிடனைக்கும் தபபாத குழல்வபாயவமபாழிக்கு தவதேடனையேபாக இருந்தேத.

கட்டிதலபாடு கட்டியிருந்தே கட்டுகடள வநகிழ்க்க முயேன்றைபாள; முடியேவில்டல. அடர நபாழிடகக்குப் பின் 
தசந்தேன் தூக்கம் கடலந்த எழுந்தே தசபார்தவபாடு வகபாட்டைபாவி விட்டுக் வகபாண்தடை கீழ்த்தேளத்தக்கு 
வந்தேபான். அங்தக குழல்வபாயவமபாழி இருந்தே நிடலடயேப் பபார்த்தேதம் வபரியேதேபாகக் கூக்குரலிடை நபா 
எழுந்தேத அவனுக்கு. அடதே வலுவில் அடைக்கிக் வகபாண்டு, கட்டுகடள அவிழ்த்தத் தேன் நிடனைவற்றுத் 
தவண்டு கிடைந்தே குழல்வபாயவமபாழிக்கு மூர்ச்டச வதேளிவித்தேபான். நிதேபானைமபாக - ஆனைபால் கலவரமுற்றை 
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மனைத்ததேபாடு "என்னை நடைந்தேத?" என்று அவளிடைம் தகட்டைபான். அவள 'தகபா'வவன்று வபாயவிட்டுக் கதேறி 
அழுதவிட்டைபாள. அவள அழுடகடயேத் தேணித்த ஆறுதேல் கூறி வமல்ல நடைந்தேடதே அறிந்தேபான் தசந்தேன். 
"கூத்தேன் தேன்னுடடையே கூத்டதே முடித்தக் வகபாண்டு புறைப்பட்டு விட்டைபான்" என்று அவள அடதேச் வசபால்லி 
முடித்தே தபபாத, "எனைக்கு அப்தபபாததே வதேரியும்!" என்று சர்வ சபாதேபாரணமபாகச் வசபான்னைபான் தசந்தேன்.
---------
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3.6. வபபால்லபாதே மடழப் புயேல்

சக்கதசனைபாபதி வந்த கூறியே வசயதிடயேக் தகட்டைதம் குமபாரபபாண்டியேனின் மனைத்தில் உணர்ச்சியேடலகள 
தமவலழுந்த வபபாங்கினை. 'தேமனைன் ததேபாட்டைத்த'த் தடறையில் ஈழ நபாட்டுக் கடைற்படடை வீரர்களபால் 
டகப்பற்றைப்பட்டிருக்கும் கப்பல் யேபாருடடையேதேபாக இருக்கும்? அதில் வந்திருப்பவர்கள 
யேபாரபாயிருப்பபார்கள?' என்றை சந்ததேகம் அவன் நிடனைவுகடள வளர்த்தேத.

ஆனைபால், சக்கதசனைபாபதி அந்தே நிடனைவுகடள வளர விடைவில்டல. "நபாடளக்கு அதிகபாடலயில் 
நபாமிருவருதம தேமனைன் ததேபாட்டைத்தக்குப் தபபாயப் பபார்க்கலபாம். நீங்கள வசம்பவழத் தீவில் கண்டை 
எதிரிகளின் கப்பலபாக இருந்தேபால் அதிலிருப்பவர்கடளக் கீழிறைக்கி விசபாரிக்கிறை முடறைப்படி 
விசபாரிப்தபபாம்" என்று கூறினைபார் அவர். அப்தபபாத அவர்களுடைன் அங்கிருந்தே கனைகமபாடல "தசனைபாபதித் 
தேபாத்தேபா! நபானும் நபாடளக்கு உங்கதளபாடு தேமனைன் ததேபாட்டைத்தக்கு வரப் தபபாகிதறைன். நீங்கள மறுப்புச் 
வசபால்லபாமல் என்டனையும் கூட்டிக் வகபாண்டு தபபாக தவண்டும்!" என்று பிடிவபாதேம் பிடித்தேபாள.

"ஐதயேபா, நீ கூடை வருகிறை சந்தேர்ப்பமில்டல அம்மபா இத! நபாங்கள ஒரு முக்கியேமபானை கபாரியேமபாகப் 
தபபாயவிட்டுத் திரும்பி விடுதவபாம்" என்று தசனைபாபதி அந்தேப் வபண்ணின் விருப்பத்டதே மறுத்தேபார். பின்பு
சக்கதசனைபாபதியும் குமபாரபபாண்டியேனும் கபாசிப மன்னைரிடைம் தபபாயச் வசபால்லிக் வகபாண்டைபார்கள. 

"இப்படி ஒரு கப்பல் உங்கடள இரகசியேமபாகத் வதேபாடைர்ந்த பின்பற்றி வந்தேவதேன்றை விவரத்டதே இங்கு 
வந்தேததம நீங்கள என்னிடைம் வசபால்லியிருக்கலபாதம! வசபால்லபாதேதேனைபாலும் பரவபாயில்டல. இப்தபபாத 
உடைதனை தபபாய அந்தேக் கப்படலக் கவனியுங்கள. அதிலிருப்பவர்கள குமபாரபபாண்டியேனின் எதிரிகள 
என்று சந்ததேகப்படுவதேற்கு ஏற்றைவர்களபாயிருந்தேபால் அவர்கடளச் சிடறைப்பிடித்த இங்தகதயே வகபாண்டு 
வபாருங்கள" என்று கூறி, அவர்களுக்கு விடடை வகபாடுத்தேபார் ஈழ நபாட்டு மன்னைர். பயேணம் வதேபாடைங்குவதேற்கு
முன் நிடனைவபாகத் தேன் வலம்புரிச் சங்டக உடைவனைடுத்தக் வகபாண்டைபான் இரபாசசிம்மன்.

டவகடறை வமல்லிருள விலகுவதேற்கு முன் அவர்கள இருவரும் வபபாலன்னைறுடவயிலிருந்த 
புறைப்பட்டைபார்கள. என்றுமில்லபாதேபடி அவர்களுக்வகன்தறை வபாயத்தேத தபபால் அன்டறைக்கு இயேற்டகச் 
சூழ்நிடல மிக அற்புதேமபாக இருந்தேத. வமல்லச் சுழன்று வீசும் குளிர்ந்தே கபாற்றுடைதனை ஊசி ஒழுகுவத 
தபபால் சபாரல் வபயத வகபாண்டிருந்தேத. வபானைம் பிறைந்தே தமனியேபாயத் தேனைத நீலநிறைத்டதேத் திறைந்த கபாட்டிக் 
வகபாண்டிரபாதேபடி தமகச் சுருளகள திட்டுத் திட்டைபாக அடடைந்திருந்தேனை. எல்தலபாருடடையே கவனைத்டதேயும் 
கவரத்தேக்க மிகப் வபரியே கபாரியேவமபான்டறைத் திடீவரன்று வசயவதேற்கு இருக்கிறை மனிதேன் மபாதிரி, 
இயேற்டக அடமந்த அடைங்கித் தேன் ஆற்றைடல ஒன்றுபடுத்திக் வகபாண்டிருப்பத தபபாலத் ததேபான்றியேத.

"இன்டறைக்கு மபாடலக்குள வபருமடழ வரலபாம் தபபாலிருக்கிறைத!" என்று குதிடரடயே தவகமபாகச் 
வசலுத்திக் வகபாண்தடை வசபான்னைபார் சக்கதசனைபாபதி. இரபாசசிம்மன் வபானைத்டதே அண்ணபாந்த பபார்த்தேபான். 
ஒதர தமகக் குழப்பம். அத்தேடனையும் கனிந்தே சூல் வகபாண்டை கருதமகங்கள.

வபபாலன்னைறுடவயிலிருந்த தநர் தமற்தக வசன்றைபால் தேமனைன் ததேபாட்டைம் தேபான். அனுரபாதேபுரத்தக்குச் 
வசல்லபாமல் சிம்மகிரி, விசிதேபுரம் ஆகியே ஊர்கடளக் கடைந்த தநர்வழியேபாகதவ பயேணம் வசயவவதேன்று 
முடிவு வசயத வகபாண்டைபார்கள அவர்கள. எவ்வளவு தவகமபாகச் வசல்ல முடியுதமபா, அவ்வளவு தவக 
மிகுதி அவர்களுடடையே குதிடரப் பயேணத்தில் இருந்தேத. இருவரும் ஒருவதரபாவடைபாருவர் தபபாட்டி 
தபபாட்டுக் வகபாண்டு வசலுத்தவத தபபால் குதிடரகடளச் வசலுத்தினைர்.

"சக்கதசனைபாபதி! எனைக்வகன்னைதவபா நபான் இங்தக அதிக நபாட்கள தேங்கியிருக்க முடியுவமன்று நம்பிக்டக 
ஏற்படைவில்டல. எந்தே விநபாடியிலும் என்டனைத் ததேடிக் வகபாண்டு வதேன்பபாண்டி நபாட்டிலிருந்த ஆட்கள 
வரலபாம். விடரவபாக நபான் திரும்பிச் வசல்ல தவண்டியிருக்குவமன்று என் மனைத்தில் ஒரு ததேபாற்றைம் 
ஏற்படுகிறைத" என்று தபபாகும் தபபாத இருந்தேபாற் தபபாலிருந்த அவரிடைம் கூறினைபான் இரபாசசிம்மன்.

"தபபார் ஏற்பட்டைபாவலபாழியே அவ்வளவு அவசரமபாக உங்கடளத் ததேடிக் வகபாண்டு யேபாரும் 
வரப்தபபாவதில்டல. தேவிர, உங்கடளத் ததேடி வருவதேற்கு நீங்கள இங்தக தேபான் வந்திருக்கிறீர்கள என்று 
யேபாருக்குத் வதேரியும்? நீங்களபாக எடதேயேபாவத மனைத்தில் நிடனைத்தப் பதேற்றைமடடையேபாதீர்கள, இளவரதச!" 
என்று அவர் அவனுக்குப் பதில் வசபான்னைபார்.

அடதேக் தகட்டு இரபாசசிம்மன் சிரித்தேபான். "கபாணபாமல் தபபானை நபான் எங்தக வசன்றிருப்தபன் என்று 
அனுமபானிக்க முடியேபாதே அளவுக்குத் வதேன்பபாண்டி நபாட்டு மகபாமண்டைதலசுவரரும், என் அன்டனையும், 
தேளபதியும் சிந்தேடனை குன்றியேவர்கள என்று நீங்கள நிடனைக்கிறீர்கள தபபாலிருக்கிறைத. நபான் 
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அங்கில்டலவயேன்றைபால் இங்தகதேபான் இருப்தபவனைன்று அவர்கள மிக எளிதேபாகத் வதேரிந்த 
வகபாளளுவபார்கள" என்று இரபாசசிம்மன் கூறியே தபபாத சக்கதசனைபாபதி அடதேக் கவனித்தக் கபாதில் வபாங்கிக்
வகபாளளபாமல், கலக்கம் நிடறைந்தே பபார்டவயேபால் வபானைவவளிடயே நிமிர்ந்த பபார்த்தேபார். "இன்டறைக்கு 
நம்முடடையே பயேணம் நடுவழியில் எங்தகயேபாவத தேடடைப்படைத்தேபான் தபபாகிறைத. வபானைம் இருக்கிறை சீடரப் 
பபார்த்தேபால் தேன் ஆத்திரத்டதே வயேல்லபாம் வகபாட்டித் தீர்த்தக் வகபாளளப் தபபாகிறை மபாதிரி இருக்கிறைத" என்று 
கவடல நிடறைந்தே குரலில் கூறினைபார். "மடழ வருவதேபாயிருந்தேபால் அடதேத் தேடுப்பதேற்கு நபாம் யேபார்? ஈழ 
நபாட்டுப் படடைத் தேடலவரும், பபாண்டி நபாட்டு இளவரசனும் பயேணம் வசயகிறைபார்கவளன்றைபால் மடழ கூடை 
அவர்களுக்குப் பயேப்படை தவண்டுவமன்கிறை அவசியேம் உண்டைபா?" என்று சற்தறை தவடிக்டகயேபாகச் 
சக்கதசனைபாபதிடயே தநபாக்கிச் வசபான்னைபான் குமபாரபபாண்டியேன். கவடல நிழல் படியேத் வதேபாடைங்கியிருந்தே 
அவர் முகத்தில் அந்தே தவடிக்டகப் தபச்சு கூடை மலர்ச்சிடயே உண்டைபாக்கவில்டல.

சூரியே ஒளிதயே உடறைக்கபாதே தமக மூட்டைம் உச்சிப் தபபாத கழிந்த சில நபாழிடககளபானை பின்னும் நீடித்தேத. 
அதேனைபால் அந்திக்கு இன்னும் வநடுதநரம் மீதேமிருந்தே தபபாதம் அப்தபபாத இருட்டைத் வதேபாடைங்கிவிட்டைத 
தபபான்றை சூழ்நிடல ஏற்பட்டிருந்தேத. இரவு தநரத்தில் தேங்குவதேற்குப் பபாதகபாப்பபானை இடைத்டதே 
அடடைந்தவிட்டைபால் மடழடயேப் பற்றிக் கவடலப்படை தவண்டியிரபாவதேன்று சக்கதசனைபாபதி 
நிடனைத்திருந்தேபார்.

ஆனைபால் மடழ அவருடடையே நிடனைடவ முந்திக் வகபாண்டு வந்த விட்டைத. தேனி மடழயேபாக வரவில்டல. 
பயேங்கரமபானை கபாற்றும், மடழயும் ஒன்று தசர்ந்த வகபாண்டைனை. அந்தேச் சமயேத்தில் நடுக்கபாட்டில் கடைல் 
தபபாலப் பரந்த ததேங்கிக் கிடைந்தே ஓர் ஏரிடயே ஒட்டி அவர்கள வசன்று வகபாண்டிருந்தேபார்கள. தேண்ணீடரப் 
பபாளம் பபாளமபாக யேபாதரபா சீவி எறிவத தபபால் அடலதமபாதியேத. ஏரியின் நபான்கு புறைமும் கபாத 
வசவிடுபடுகிறைபாற் தபபால் ஒதர பிரளயேப் தபவரபாலியில் மூழ்கி விட்டைனைவபா? கபாற்றுக் கடைவுளுக்கும் 
மடழக் கடைவுளுக்கும் தபபார் மூண்டு விட்டைதேபா இடி ஓடசயும், கபாட்டு மரங்கள முறிந்த விழும் ஓடசயும், 
கபாற்வறைபாலியிலும் மடழ ஒலியிலும் கலந்த சிறிதேபாகி ஒலித்தேனை. ஊழிக் கபாற்று, ஊழி மடழ 
என்வறைல்லபாம் வசபால்லுவபார்கதள அடவயிரண்டும் ஒதர சமயேத்தில் ஊழி எல்டலடயேக் கபாண 
ஆடசப்பட்டு விட்டைடவ தபபாலக் கிளர்ந்த எழுந்த விட்டைனை என்று வசபால்லத்தேக்க நிடல.

ஏரியின் இக்கடரயில் அவர்களுடடையே வழிதமல் ஒரு வபபௌத்தேப் பளளியும், அருகில் உயேரமபானை வபரியே 
புத்தேர் சிடலயும் வதேரிந்தேனை.

"இளவரதச! தவறு வழியில்டல. இங்தக தேங்கிவிடை தவண்டியேததேபான். இந்தே இடைம் ஏரி நீர்ப்பரப்டபக் 
கபாட்டிலும் தமட்டுப் பபாங்கபானைத. இததே வழி தபபாகப் தபபாக தேபாழ்ந்த பளளமபானை நிலத்தில் வசல்கிறைத. 
இந்தேக் கபாற்றிலும், மடழயிலும் எப்படி ஆகுதமபா? இப்படிதயே தேங்குவத தேபான் நல்லத" என்றைபார் 
சக்கதசனைபாபதி.

இந்தேத் தீர்மபானைத்தக்கு வருவதேற்குள அவர்கள இருவருடடையே உடைல்களும் வதேப்பமபாக நடனைந்த 
விட்டைனை. இருவரும் தேங்கள குதிடரகடள விரட்டிக் வகபாண்டு தபபாய அந்தேப் வபபௌத்தேப் பளளிக்கு 
முன்பபாக நிறுத்தினைபார்கள. ஆள புழக்கமில்லபாதே கபாரணத்தேபால் கட்டைடைம் இருண்டு பபாழடடைந்திருந்தேத.

"மடழக்கும் புயேலுக்கும் பயேந்த வகபாண்டு நடு வழியில் தேங்கி நபாம் ஆர அமரப் தபபாயச் தசருவதேற்குள 
தேமனைன் ததேபாட்டைத்தில் பிடிபட்டை கப்பலும் ஆட்களும் தேப்பிப் தபபானைபால் கூடை ஆச்சரியேப் 
படுவதேற்கில்டல" என்று வசபால்லிக் வகபாண்தடை குதிடரயிலிருந்த இறைங்கிக் கட்டைடைத்தக்குள 
நுடழந்தேபான் குமபாரபபாண்டியேன்.

"அப்படித் தேப்ப விட்டு விடுவதேற்கு ஈழ நபாட்டுக் கடைற்படடை வீரர்கள முட்டைபாளகள அல்லர்!" என்று 
பதில் கூறிக் வகபாண்தடை அவடனைப் பின்பற்றி உளதள வசன்றைபார் சக்கதசனைபாபதி.

ஈர ஆடடைதயேபாடு தசபார்ந்த தபபாய ஓரிடைத்தில் உட்கபாருவதேற்கபாகக் குனிந்தே குமபாரபபாண்டியேன் 
ஒருவிதேமபாகப் பயேங்கலந்தே கூப்பபாட்தடைபாடு அந்தே இடைத்திலிருந்த தளளித் தேபாவினைபான்.

"என்னை? ஏன் இவ்வளவு பயேம்" என்று அந்தே இடைத்தில் சிறித குனிந்த பபார்த்தே சக்கதசனைபாபதியும் முதேலில்
மடலத்தப் பின் வபாங்கினைபார். அடுத்தே கணம் தணிவபாக முன் வசன்று கயிற்டறைப் புரட்டி இழுப்பத 
தபபால் எடதேதயேபா சரசரவவன்று பிடித்த இழுத்தேபார். ஓங்கிச் சுழற்றி வீசி எறிந்தேபார்.

பளபளவவன்று வநளிந்த கருடம மின்னும் அந்தேப் வபபாருள தபபாய விழுந்தே இடைத்தில் சீறி எழுந்த 
படைத்டதேத் தூக்கியேத! அப்பப்பபா! எவ்வளவு பயேங்கரமபாயிருக்கிறைத! அவர் வீசி எறிந்தேத ஒரு கருநபாகம்!
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"சக்கதசனைபாபதி! உங்களுடடையே தணிவு ஈடு வசபால்ல முடியேபாதேத. எனைக்கபானைபால் நீங்கள அதேன் வபாடலப் 
பிடித்த இழுத்தே தபபாத குடைல் நடுங்கியேத" என்று அவடரப் பபார்த்த வியேந்த கூறினைபான் இரபாசசிம்மன்.

ஓங்கியே படைத்டதேத் தேடரயில் அடித்தவிட்டுப் புதேரில் புகுந்த மடறைந்தேத அத.

"ஐதயேபா! தவண்டைதவ தவண்டைபாம். மடழயில் நடனைந்த தன்புற்றைபாலும் சரி. தமதல பயேணத்டதேத் 
வதேபாடைரலபாம். இந்தேக் கட்டைடைத்தில் தேங்கிக் கடிபடை தவண்டைபாம். அந்தேக் கருநபாகத்டதேப் பபார்த்தேதிலிருந்த 
எனைக்கு இந்தே மண்டைபம் முழுவதிலும் பபாம்பு இருக்கும் தபபாலத் ததேபான்றுகிறைத" என்றைபான் 
குமபாரபபாண்டியேன்.

"அவதேல்லபாம் வீண் பிரடம. இப்தபபாதளள சூழ்நிடலயில் இந்தே இடைத்டதே விட்டு நகர்வத நடைவபாதே 
கபாரியேம்" என்று சக்கதசனைபாபதி உறுதியேபாகக் கூறினைபார். குமபாரபபாண்டியேன் அந்தே இடைத்தில் 
உட்கபாருவதேற்தக பயேமும் அருவருப்பும் அடடைகிறைவடனைப் தபபால் ஒதங்கி நின்றைபான்.

"அததேபா! இன்னும் யேபாதரபா நமக்குத் தடணயேபாக இததே கட்டைடைத்தில் தேங்குவதேற்கு ஓடி வருகிறைபார், 
பபாருங்கள" என்று வவளிதயே டகடயே நீட்டிக் கபாண்பித்தேபார் சக்கதசனைபாபதி. நடுத்தேர வயேத மதிக்கத்தேக்க 
ததேபாற்றைமுளள புத்தேபிட்சு ஒருவர் ஓடி வந்த கட்டைடைத்தக்குள நுடழந்தேபார்.

"அடிகதள! இந்தே மடழயிலும், கபாற்றிலும் ஏன் இப்படித் தன்பப்பட்டுக் வகபாண்டு ஓடி வருகிறீர்கள? 
ஏரிக்கு அக்கடரயில் இருக்கிறை தேவப்பளளியிதலதயே தேங்கியிருக்கலபாதம! இப்தபபாத ஏரிக்கடரதயேபாரமபாக
நடைந்த வழிடயேக் கடைப்பததே பயேப்படை தவண்டியே வசயதியேபாயிற்தறை?" என்று அனுதேபாபத்ததேபாடு வந்தேவடர
விசபாரித்தேபார் சக்கதசனைபாபதி.

வமபாட்டடைத் தேடலயில் வழிந்தே தேண்ணீடரத் தடடைத்தக் வகபாண்தடை பதில் வசபான்னைபார் பிட்சு: 
"அப்படித்தேபான் வசயயே நிடனைத்ததேன், ஐயேபா! யேபாதரபா ஒரு சிறு வபண்பிளடளக்கு இரக்கப்படைப் தபபாக 
இந்தேக் கதிக்கு வர தநர்ந்தேத. நிமிர நிமிர தேண்ணீதரபாடு அடல பபாயந்த வகபாண்டிருக்கிறை ஏரிக்கடரயில் 
சிறு வயேதப் வபண் ஒருத்தி வழி வதேரியேபாமல் தேயேங்கி நின்று வகபாண்டிருந்தேபாள. எனைக்குப் பரிதேபாபமபாக 
இருந்தேத. 'எங்தக அம்மபா தபபாக தவண்டும்?' என்று தகட்தடைன். 'எனைக்கு இந்தே நபாட்டு அரசரின் 
அரண்மடனைக்குப் தபபாக தவண்டும்' என்று தணிச்சதலபாடு வசபான்னைபாள அவள. நடுக்கபாட்டில் நின்று 
வகபாண்டு அரண்மடனைக்குப் தபபாக ஆடசப்படும் அந்தேப் வபண் டபத்தியேதமபா என்று எனைக்குத் 
ததேபான்றியேத.

"மடழயும் கபாற்றுமபாக வருகிறைத. பக்கத்திலிருக்கிறை தேவப்பளளியில் தபபாயத் தேங்கிவிட்டுக் கபாடலயில் 
அரண்மடனைக்குப் புறைப்படு அம்மபா! நபானுன் உன்தனைபாடு கூடை அரண்மடனைக்கு வருகிதறைன் என்தறைன். 
அந்தேப் பபாவிப் வபண் என்டனைப் பற்றித் தேவறைபாக நிடனைத்தக் வகபாண்டு கபாட்டுப் பபாடதேயில் மனைம் 
தபபானை தபபாக்கில் நடைக்க ஆரம்பித்தேபாள. அவளுக்கு ஏதேபாவத ஆபத்த வந்தவிடைக் கூடைபாததே என்று 
அவடளயுமறியேபாமல் பின் வதேபாடைர்ந்ததேன். நபான் பின்பற்றுவடதே அவள கண்டு வகபாண்டைபாள. என்டனைப் 
பற்றி தவறு விதேமபாக நிடனைத்தக் வகபாண்டு எங்தகபா ஓடி மடறைந்த விட்டைபாள. இவ்வளவு வதேபாடலவு 
வந்தே பின் அக்கடரயிலுளள தேவப்பளளிக்குப் தபபாக தவண்டைபாவமன்றுதேபான் இங்தக ஒண்டிக் வகபாளள 
வந்ததேன்" என்று அவர் கூறி முடித்தேதம், "ஐதயேபா பபாவம்! அந்தேப் வபண் இந்தேப் பக்கமபாக வந்தேபால் நபாம் 
மூன்று தபருமபாகச் சமபாதேபானைப்படுத்தி யேபாவரன்று விசபாரிக்கலபாதம?" என்று அநுதேபாபத்ததேபாடு 
வசபான்னைபார்கள சக்கதசனைபாபதியும் இரபாசசிம்மனும்.

"அவடளப் பபார்த்தேபால் வவகு வதேபாடலவிலிருந்த வந்தே தவற்று நபாட்டுப் வபண் மபாதிரி இருந்தேத. 
அதேனைபால் தேபான் நபான் உதேவி வசயயேப் தபபாதனைன். அந்தே முரட்டுத் தணிச்சல்கபாரி என் தமதலதயே 
சந்ததேகப்பட்டு விட்டைபாள" என்று கூறிக் வகபாண்தடை இருண்டை மூடல ஒன்றில் சபாயந்த வகபாளளப் 
தபபானைபார் புத்தேபிட்சு.

கருநபாகம் இருந்தே வசயதிடயேச் வசபால்லி அவடர எச்சரித்தேபார்கள அவர்கள. பிட்சு சிரித்தேபார். "நபாமபாக 
ஏற்படுத்திக் வகபாளகிறை பயேங்கள தேபான் வபாழ்க்டகயின் தன்பத்டதே வளர்ப்பனை. தூங்கும் தபபாத என் உடைல்
பற்றியே நிடனைவு எனைக்கு உரிடம இல்டல. ஆகதவ நபான் பபாம்டபப் பற்றிக் கவடலப்படுவதில்டல. அத
என்டனைத் தீண்டும் உரிடம வபற்றிருந்தேபால் அடதேத் தேடுக்க நபான் யேபார்?" என்று கணீவரன்று பதில் 
வசபான்னைபார் அவர். கபால் நபாழிடகக்குப் பின் பிட்சு நன்றைபாகத் தூங்கும் குறைட்டடை ஒலி தகட்டைத. இருந்தே 
பபாம்பு தபபானை பின்பு இல்லபாதே பபாம்டப நிடனைத்தத் தூங்கபாமல் விழித்திருந்தே அவர்கள இருவருக்கும் 
அவர் தமல் வபபாறைபாடமயேபாக இருந்தேத. அவ்வளவு தூயடமயேபானை தறைவி தமல் சந்ததேகப்பட்டை 
வபண்டண மனைத்தில் சபித்தேபார்கள அவர்கள. மடழயும் தேணியேவில்டல, கபாற்றும் தேணியேவில்டல. 
எங்தகபா ஒரு மூடலயில் ஏரி உடடைத்தக் வகபாண்டு தேண்ணீர் பபாயகிறை ஓடசடயே அவர்கள தகட்டைபார்கள. 
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சிறித தநரத்தில் ஒரு வபண்ணின் பயேங்கர ஓலமும் எழுந்தேத. சக்கதசனைபாபதி பிட்சுடவ எழுப்பி அந்தே 
ஓலத்டதேக் தகட்கச் வசபான்னைபார். சிறித தநரம் உற்றுக் தகட்டை பிட்சு, "அவளுடடையே குரல் தபபாலத்தேபான் 
இருக்கிறைத" என்று தீர்மபானைமபாகச் வசபான்னைபார்.

--------------
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3.7. இருளில் எழுந்தே ஓலம்

"பிட்சுடவயும் கூட்டிக் வகபாண்டு வபாருங்கள. மூன்று தபருமபாக ஓடிப் தபபாயப் பபார்க்கலபாம். அந்தே 
அறியேபாப் வபண் எங்தக தேவிக்கிறைபாதளபா?" என்று இரபாசசிம்மன் சக்கதசனைபாபதிடயேத் தரிதேப்படுத்தினைபான். 
அத்தேடனை ஓடசகளுக்குமிடடைதயே அந்தேப் வபண் குரலின் ஓலம் இன்னும் அவர்கள வசவிகளில் விழுந்த 
வகபாண்டு தேபான் இருந்தேத.

"ஓர் உயிடரக் கபாப்பபாற்றை உதேவும் திருப்பணியில் இந்தே ஏடழயின் உடைல் எந்தே விதேத்திலபானைபாலும் தேன்டனை
இழக்கத் தேயேபாரபாயிருக்கிறைத" என்று கூறிக் வகபாண்டு தேபாமபாகதவ எழுந்த வந்தேபார் புத்தே பிட்சு. அந்தே 
மடழடயேயும் கபாற்டறையும் வபபாருட்படுத்தேபாமல் அவர்கள மூன்று தபரும் சிறித தூரம் ஓடிப் தபபாய 
ததேடிப் பபார்த்தேபார்கள. அதேற்கு தமல் ஓடுவதேற்குப் பபாடதேதயே இல்டல. ஏரி உடடைப்வபடுத்தக் குறுக்தக 
பபாயந்த வகபாண்டிருந்தேத. "இனி நம்மபால் ஆவத ஒன்றுமில்டல. அவளுக்கு வகுத்தே 
விடனைப்பயேனின்படி ஆகும்" என்று வசபால்லிக் வகபாண்தடை திரும்பி நடைந்தேபார் பிட்சு. அவர்களும் திரும்பி 
நடைந்தேபார்கள. பிட்சு மறுபடியும் நிம்மதியேபாகத் தூங்கினைபார். பபாம்புப் பயேத்டதே மறைந்த சக்கதசனைபாபதி கூடைத் 
தூங்கத் வதேபாடைங்கி விட்டைபார். தேண்ணீடரத் தேபாங்குகிறை பளிங்குக் கிண்ணம் மபாதிரி உணர்ச்சிகடள 
உணர்ந்தம் அவற்றுக்கு இடரயேபாகபாமல் வபாழ இந்தே இரண்டு வயேதேபானை மனிதேர்களும் எங்தக தேபான் 
கற்றைபார்கதளபா என்று விழித்திருந்தே இரபாசசிம்மன் எண்ணி வியேந்தேபான். அந்தேப் வபண்ணின் ஓலம் நின்று 
விட்டைபாலும் தகட்டுக் வகபாண்தடை இருப்பதேபாக விழித்திருந்தே அவன் வசவிகளுக்குப் பிரடம 
உண்டைபாயிற்று. கபாற்றிலும், மடழயிலும், இருளிலும் அந்தேக் கபாட்டுக் கட்டைடைத்தில் விழித்தக் வகபாண்டு 
உட்கபார்ந்திருக்கும் தேன் தமல் தேபானைபாகதவ ஒரு வவறுப்பு உண்டைபாயிற்று அவனுக்கு.

'மடழ வபயதே ஈர மண்ணில், அனுபவமில்லபாதே சிறு பிளடள விடளயேபாட்டுத்தேனைமபாகக் கீறி டவத்தே 
அடரகுடறைச் சித்திரங்கள மபாதிரி இருக்கிறைத இதவடர நபான் வபாழ்ந்தே வபாழ்க்டக. வபாழ்வின் 
உணர்ச்சிகளில் ஒன்றிலபாவத முழுடமயின் ஆழத்டதேப் பபார்க்கவில்டலதயே! வபபாறுப்பில், வீரத்தில், 
வவற்றியில் - எதிலும் முழுடம வதேரியேவில்டலதயே. அன்பு அல்ல கபாதேல்; கபாதேலும் அல்ல பபாசம். 
இவற்றில் கூடை முழுடமயேபாக வபாழவில்டல நபான். எத்தேடனை நபாட்கடள இப்படிக் கழிக்க முடியும்? 
கல்பதகபாடிக் கபாலம் வபாழ தவண்டைபாம். ஒரு திங்கட் கபாலம் வபாழ்ந்தேபாலும் ஏதேபாவவதேபாரு உணர்ச்சியில் 
முழுடமயேபாகத் ததேபாயந்த வபாழ தவண்டும். ஊழியூழியேபாக வபாழ்வடதே விடை இந்தேச் சிறித கபாலத்த 
முழுடம உயேர்ந்தேத, வபரியேத, இடணயேற்றைத.'

முழுடமடயேப் பற்றி நிடனைத்தே தபபாத அவனுக்கு மதிவதேனியின் நிடனைவு வந்தேத. இடுப்பில் இடடைக் 
கச்சத்தடைன் தசர்த்தப் பிடணத்தக் வகபாண்டிருந்தே சிறியே பட்டுப் டபடயேத் திறைந்தேபான். இருளிலும் தேன் 
நிறைத்டதேயும், ஒளிடயேயும் தேனிதயே கபாட்டும் அந்தேப் வபபான்னிறை வலம்புரிச் சங்டக எடுத்தேபான். பித்தேன் 
வசயவத தபபால் கண்களில் ஒற்றிக் வகபாண்டைபான். டகவிரல்களபால் வருடியேவபாறு மடியில் டவத்தக் 
வகபாண்டைபான். கப்பலில் தேபான் பபாடியே கவிடதே நிடனைவு வந்தேத அவனுக்கு. உணர்ச்சித் தடிப்டபச் 
வசபாற்களின் நளினைமபாக்கியே விந்டதேடயே நிடனைத்தே தபபாத மட்டும் மனைத்தில் முழுடம ததேபான்றுவத 
தபபாலிருந்தேத அவனுக்கு. அரசபாட்சிடயேயும் வவற்றி ததேபால்விகடளயும் எண்ணிப் பபார்த்தே தபபாத அவன் 
உணர்ச்சிகளில் முழுடம ததேபான்றைவில்டல.

'அருடம அன்டனையும் மகபாமண்டைதலசுவரரும் தேன்னிடைமிருந்த எதிர்பபார்த்தே கடைடமகடள நிடனைத்தே 
தபபாத அவற்றில் முழுடம ததேபான்றைவில்டல. ஏவனைன்றைபால் அந்தேக் கடைடமகடள அவன் இன்னும் 
நிடறைதவற்றைதவயில்டல. இடடையேபாற்று மங்கலத்தின் அழகியே சூழ்நிடலயில் குழல்வபாயவமபாழி என்றை 
வபண்தணபாடு பழகியே பழக்கத்டதே நிடனைக்கும் தபபாத முழுடம ஏற்படைவில்டல. மதிவதேனி என்றை 
வபண்டணச் சந்திக்க தநரபாமலிருந்திருந்தேபால் ஒரு தவடள இடடையேபாற்று மங்கலத்த அழகியேபாவத, 
கனைகமபாடல என்றை தபவரழில் நங்டகயேபாவத அவடனைக் கவர்ந்திருக்கலபாதமபா என்னைதவபா? வவளளத்தில்
படழயே தேண்ணீர் அடித்தக் வகபாண்டு தபபாகப் படுகிறை மபாதிரி அவன் மனைத்தின் அடரகுடறை 
நிடனைவுகடளவயேல்லபாம் 'மதிவதேனி' என்றை முழுடம இழுத்தக் வகபாண்டு விட்டைதேபா? அல்லத அந்தே 
முழுடமயில் அவன் மூழ்கி விட்டைபானைபா? பபார்க்கப் தபபானைபால் முழுடமயேபானை வபாழ்வு என்பததேபான் என்னை?
என்டனைப் தபபால் அரச குடும்பத்தில் பிறைந்தேவனுக்குப் தபபார்களும், அவற்றில் வவற்றி வபாடக சூடுவதம் 
தேபான் முழுடமயேபானை வபாழ்வு என்று அரசியேல் அறைம் வசபால்லலபாம். அப்படிச் வசபால்லுவத இதேற்கு 
இலக்கணமபாக இருக்கலபாம். ஆனைபால் அத மட்டும் எனைக்கு முழுடமயேபானை வபாழ்வபாகத் 
ததேபான்றைவில்டலதயே? முழுடமயேபாவத மண்ணபாங்கட்டியேபாவத? அரசனைபாகப் பிறைந்தேபாவலன்னை 
ஆண்டியேபாகத் ததேபான்றினைபாவலன்னை? பிறைப்பத மண்ணில்தேபாதனை வபாழ்வதம் மனிதேனைபாகத்தேபாதனை! 
மனிதேனுடடையே வபாழ்க்டக, அத ஒரு ஓட்டடைப் பபாடனை. ஒரு பக்கம் முழுடம கண்டைபால் இன்வனைபாரு 
பக்கமபாக ஒழுகி விடுகிறைததே! ஒன்டறை நிடறைவபாக அனுபவித்தேபால் இன்வனைபான்டறை இழக்க 
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தவண்டியேததேபான். நிடறைவு, முழுடமவயேல்லபாம் அமர வபாழ்க்டகயில் தேபான் உண்டு தபபாலிருக்கிறைத. 
ததேனீக்கடள விரட்டைபாமல் ததேனைடடையிலுளள ததேடனைக் குடிக்க முடியுமபா? வபாழ்விலுளள தன்பங்கடளப்
தபபாக்கபாமல், குடறைகடள நீக்கபாமல் முழுடமயும் நிடறைவும் கபாண்பத எங்தக?

'அறைத்டதேயும், அன்டபயும், கருடணடயேயும் வகபாண்தடை வபாழ்ந்த விடை என் தேபாயக்கு ஆடச. அறிடவயும், 
சூழ்ச்சிடயேயும் வகபாண்தடை வபாழ்ந்த விடை மகபாமண்டைதலசுவரருக்கு ஆடச. படடைகடளயும், 
தபபார்க்களங்கடளயும், உடைல் வன்டமடயேயும் வகபாண்தடை வபாழ்ந்தவிடை வல்லபாளததேவனுக்கு ஆடச. 
இந்தே ஆடசகள தேபான் முழுடமயேபானை வபாழ்வபா? குழல்வபாயவமபாழி என்றை வபண்ணுக்குக் கூடை என்டனையும்
எனைத அரச தபபாக ஆடைம்பரங்கடளயும் தேனைதேபாக்கிக் வகபாளளும் ஆடசயிருக்கிறைத. என்னுடடையே 
பதேவியும், வபருடமயும், தேகுதியும் வதேரியேபாமதல என் தமல் அன்பு வசலுத்தேவும் ஒரு வபண் இருக்கிறைபாள.
அவளுக்கு என் தமல் இருக்கும் அன்தபபா எனைக்கு அவள தமலிருக்கும் அன்தபபாதேபான் முழுடமயேபானைதேபா?

'எத முழுடம? எத நிடறைவு? அழியேபாதேத எத? பரிபூரணமபானை வபாழ்வு எத? என்டனைப் தபபான்று வபரியே 
அரச மரபின் வழித் ததேபான்றைலபாக வந்தே ஓர் இடளஞனுக்கு அத எப்படிக் கிடடைக்கும்?' என்று இப்படி 
உருக்கமபானை பல நிடனைவுகடள மனைத்தில் அடச தபபாட்டுக் வகபாண்டிருந்தேபான் இரபாசசிம்மன்.

வபபாழுத விடிவதேற்குச் சிறித தநரத்தக்கு முன் சக்கதசனைபாபதியும் புத்தேபிட்சுவும் தூக்கம் விழித்த 
எழுந்திருந்தே தபபாத வபாசற்படியில் சபாயந்த உட்கபார்ந்தேவபாதறை இரபாசசிம்மன் கண்ணயேர்ந்திருப்படதேக் 
கண்டைனைர். அவன் மடியில் சிறியே குழந்டதே ஒன்று படுத்தத் தூங்குவத தபபால் அந்தேச் சங்கு கிடைப்படதேப் 
பபார்த்தச் சக்கதசனைபாபதி சிரித்தக் வகபாண்டைபார்.

முதேல் நபாள கபாற்றும், மடழயும் ஓயந்த தபபாயிருந்தேனை. எனினும், அந்தே மடழயும் புயேலும் உண்டைபாக்கியே 
சீரழிவுகளும் அலங்தகபாலங்களும் கண்பபார்டவ வசன்றை இடைவமல்லபாம் வதேரிந்தேனை. வபானைம் அழுக்கு நீக்கி
வவளுத்த விரித்தே நீலத்தணி தபபால் வவளிவபாங்கியிருந்தேத. அவர்களுடடையே குதிடரகள நடனைந்த 
நிறைங்கடலந்தே தமனிதயேபாடு கட்டைடைத்தக்கு அருகில் ஒண்டிக் வகபாண்டு நின்றைனை. குமபாரபபாண்டியேடனைத் 
வதேபாட்டு எழுப்புவதேற்கபாக அருகில் வசன்றைபார் சக்கதசனைபாபதி. ஆழ்ந்தே தூக்கமில்லபாமல் கண்கடள மூடிச் 
தசபார்ந்த உட்கபார்ந்திருந்தேதேபால் அவருடடையே கபாலடி ஓடசடயேக் தகட்தடை விழித்தக் வகபாண்டைபான் அவன். 
சங்டக எடுத்தப் பட்டுப் டபக்குள தபபாட்டுக் வகபாண்டு எழுந்த நின்றைபான். சக்கதசனைபாபதிடயேப் பபார்த்த, 
"அடைடைபா! வபபாழுத விடியேப் தபபாகிறைத தபபாலிருக்கிறைத. நபாம் புறைப்படைலபாமபா? நண்பகலுக்குள 
எப்படியும் தேமனைன் ததேபாட்டைத்தில் இருக்க தவண்டும் நபாம்" என்றைபான்.

"அவசரப்படைபாதீர்கள, இளவரதச! தநற்று மடழயிலும் கபாற்றிலும் மரங்கள ஒடிந்த பபாடதேவயேல்லபாம் 
சீர்வகட்டிருக்கிறைத. ஏரி உடடைப்பினைபால் தவறு வழிகள அழிந்திருக்கலபாம். முதேலில் சிறித வதேபாடலவு 
சுற்றித் திரிந்த பபாடதேகடளச் சரிபபார்த்தக் வகபாண்டு வருதவபாம்" என்றைபார் சக்கதசனைபாபதி.

"தேம்பி! வபரியேவர் வசபால்கிறைபடி தகள. நிதேபானைமபாகப் பபாடதேடயேப் பபார்த்தக் வகபாண்டு புறைப்படுவததேபான் 
நல்லத! அவசரம் தவண்டைபாம். நபானும் உங்கதளபாடு தேபான் வரப் தபபாகிதறைன்" என்று புத்தேபிட்சுவும் 
கூறினைபார்.

குதிடரகடள அங்தகதயே விட்டு விட்டு மூவரும் வழிகடளச் சுற்றிப் பபார்க்கக் கிளம்பினைபார்கள. வபரியே 
வபரியே மரங்கவளல்லபாம் தவவரபாடு சபாயந்திருந்தேனை. அங்கங்தக தேண்ணீர் ததேங்கி வழிவயேல்லபாம் தசறும் 
சகதியுமபாக இருந்தேத. ஏரி உடடைத்தக் வகபாண்டு பபாயந்ததேபாடியே நீர்ப்பிரவபாகம் சில இடைங்களில் 
பபாடதேடயேப் பயேங்கரமபாக அறுத்தக் குடடைந்திருந்தேத. கபாற்றும் மடழயும் வகபாண்டை தகபாபத்திற்கு 
ஆளபாகி அந்தேக் கபாட்டின் அடமதியேபானை அழகு தேபாறுமபாறைபாகித் ததேபாற்றைமளித்தேத.

"கண்ணுக்குத் வதேரிகிறை கபாட்சிகடளப் பபார்த்தேபால் தநற்றிரவு அந்தேப் வபண் உயிர் பிடழத்திருக்க 
முடியுவமன்று என்னைபால் நம்பமுடியேவில்டல. பபாவம்! அவள தேடலயில் எழுதியிருந்தேத அவ்வளவுதேபான் 
தபபாலிருக்கிறைத" என்று புத்தேபிட்சு பரிதேபாபமபானை குரலில் கூறினைபார். அவர் தேம் வபார்த்டதேடயேச் வசபால்லி 
முடிக்கவும், "அததேபா பபாருங்கள அடிகதள! யேபாதரபா விழுந்த கிடைக்கிறைபாற் தபபாலிருக்கிறைத" என்று 
முகத்தில் பயேமும், வியேப்பும் படைரச் சக்கதசனைபாபதி ஒரு புதேடரக் டகநீட்டிக் கபாட்டிக் கூச்சலிடைவும் 
சரியேபாக இருந்தேத. முதேல் நபாளிரவு தேண்ணீர் பபாயந்த ஓடியே அடடையேபாளம் அங்தக வதேரிந்தேத. 
மரக்கிடளகளின் முறிவுகளும் வசடி வகபாடித் தூர்களும் அடைர்ந்த பின்னிக் கிடைந்தே புதேரில் தேண்ணீர் 
இழுத்த வந்த வசருகினைபாற் தபபால் அந்தே உடைல் கிடைந்தேத. ததேபாற்றைத்திலிருந்த வபண்ணுடைல்தேபான் 
என்படதேத் வதேரிந்த வகபாளள முடிந்தேத.

"அந்தேப் பபாவிப் வபண்ணபாகத்தேபான் இருக்கும். தநற்று நபான் எவ்வளவு ஆதேரதவபாடு அவளிடைம் 
தபசிதனைன். எப்படியேபாவத அவடளக் கபாப்பபாற்றிவிடை தவண்டும் என்றை எண்ணம் தேபான் என் உளளத்தில் 
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உறுதியேபாயிருந்தேத. ஆனைபால் புத்தே பகவபான் திருவுளளம் தவறைபாயிருந்திருக்கிறைத. அடைப் பபாவதம! தநற்தறை 
நபான் வசபால்லியேபடி தகட்டிருந்தேபால் இப்படி ஆகியிருக்கபாததே! வபாருங்கள தபபாயப் பபார்க்கலபாம்" என்று 
முன்னைபால் ஓடினைபார் புத்தேபிட்சு. இரபாசசிம்மனும், சக்கதசனைபாபதியும் அவருக்குப் பின்னைபால் ஓடினைபார்கள. 
பிட்சு அந்தேப் வபண்ணின் உடடைகடளச் சரி வசயதவிட்டு, "அவள தேபான் ஐயேபா! அநியேபாயேமபாகச் வசத்தத் 
வதேபாடலத்திருக்கிறைபாள!" என்று கூறிக் வகபாண்தடை, அந்தே உடைடலப் புதேருக்குளளிருந்த வவளிதயே தூக்கி 
வந்த முகம் வதேரியும்படி தேடரயில் கிடைத்தினைபார். சக்கதசனைபாபதியின் விழிகளில் அநுதேபாபம் மின்னியேத.

கண்களில் சந்ததேகமும் பீதியும் மிளிரக் வகபாஞ்சம் கீதழ குனிந்த அந்தே முகத்டதே உற்றுப் பபார்த்தேபான் 
இரபாசசிம்மன். அவன் முகம் பயேத்தேபால் வவளிறி வபாய தகபாணியேத. அடுத்தே கணம் அவன் வபாயிலிருந்த 
வவளிதயேறியே ஒரு வபயேர் அந்தேக் கபாடு முழுவதம் எதிவரபாலித்த அலறிக் வகபாண்டிருந்தேத. 
---------
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3.8. ஒரு தயேர நிகழ்ச்சி

வவளளத்திலும், புயேலிலும் சிக்கிக் வகபாண்டு மீளும் வழி வதேரியேபாமல் இறைந்த தபபானை அந்தேப் 
வபண்ணின் முகத்டதே உற்றுப் பபார்த்தக் குமபாரபபாண்டியேன் வபயேர் வசபால்லி அலறியேடதேக் கண்டைதம் 
சக்கதசனைபாபதிக்கும் புத்தேபிட்சுவுக்கும் அடைக்க முடியேபாதே வியேப்பு ஏற்பட்டைத.

முகத்டதேப் பபார்த்த இனைங்கண்டு வகபாண்டைதம் அவன் வபாயிலிருந்த அலறைலபாக ஒலித்தேத அந்தே ஒதர ஒரு 
வபார்த்டதேதேபான். அதேன் பின் அவன் வபாயிலிருந்த வபார்த்டதேதயே பிறைக்கவில்டல. விழிகள விரியே முகத்தில் 
மடலப்பும், பீதியும் வதேரியே, வபாய தபசும் ஆற்றைல் இழந்த விட்டைத தபபால் அப்படிதயே அடசயேபாமல் 
நின்றைபான் அவன்.

"இந்தேப் வபண்டண உங்களுக்குத் வதேரியுமபா? இவள யேபார்?" என்று ஒதர சமயேத்தில் சக்கதசனைபாபதியும் 
பிட்சுவும் அவடனை தநபாக்கிக் தகட்டைபார்கள. சிறித தநரம் அவர்கள தகளவிடயேதயே கபாதில் தபபாட்டுக் 
வகபாளளபாதேவன் தபபால் மடலத்தேத மடலத்தேபடிதயே நின்றை இரபாசசிம்மன் பின்பு வமல்ல தேடல 
நிமிர்ந்தேபான்.

"சக்கதசனைபாபதி! இத என்னை பரிதேபாபம்! வதேன்பபாண்டி நபாட்டிலிருந்த கடைல் கடைந்த வந்த இறைங்கி இந்தேப் 
வபண் தேனியேபாக எப்படி இங்தக வந்தேபாள? இவளுடடையே விதி இங்தக வந்த முடியே தவண்டுவமன்று தேபான்
இருந்தேதேபா?" என்று பரிதேபாபம் மிக்க குரலில் அவடர தநபாக்கிக் கூறினைபான்.

"இந்தேப் வபண் யேபாவரன்தறை நீங்கள இன்னும் எனைக்குச் வசபால்லவில்டலதயே?" என்று தகட்டைபார் அவர்.

"சந்ததேகதமயில்டல! இவள வதேன்பபாண்டி நபாட்டுத் தேளபதி வல்லபாளததேவனின் தேங்டக! பகவதி என்று 
வபயேர்! இவள எப்படி எதேற்கபாக யேபாருடடையே உதேவியேபால் இங்தக வந்தேபாள என்பதேல்லவபா எனைக்குப் 
புதிரபாக இருக்கிறைத. எப்படியேபானைபாலும் இந்தே அவலக் கபாட்சி என் வநஞ்டச உருக்குகிறைத. இந்தே வயேதில் 
இந்தேப் வபண்ணுக்கு இப்படி ஏற்பட்டிருக்க தவண்டைபாம்" என்று நபா தேழுதேழுக்கக் கூறிவிட்டுக் கண்களில்
திரண்டை நீடரத் தடடைத்தக் வகபாண்டைபான் குமபாரபபாண்டியேன்.

"இளவரதச! நீங்கள பிடழயேபாக அனுமபானைம் வசயகிறீர்கள. இவள அந்தேப் வபண்ணபாக இருப்பபாவளன்று 
என்னைபால் நம்பமுடியேவில்டல. அவளபாவத, வதேன்பபாண்டி நபாட்டிலிருந்த இங்தக ஓடி வருகிறைதேபாவத. 
தேளபதியின் தேங்டக மபாதிரிதயே முக அடமப்பும், ததேபாற்றைமுமுளள யேபாதரபா ஒரு வபண்ணபாக இருப்பபாள 
இவள" என்றைபார் சக்கதசனைபாபதி.

"எனைக்கும் அப்படிச் சந்ததேகமபாகத்தேபான் இருக்கிறைத. ஆனைபாலும் இந்தே ஆண்டம மதேர்ப்பும் வபண்டம 
நளினைமும் கலந்தே அழகு முகம் அந்தேப் வபண்ணுடடையேத தபபாலதவ இருக்கிறைததே!" என்று இரபாசசிம்மன் 
கூறியே தபபாத, 'சபாவும், தநபாவும் கூடைத் தேனைக்கு தவண்டியேவர்களுக்கு வந்தேபால் தேபான் மனிதேனுக்கு 
அனுதேபாபப்படை முடிகிறைத. தவண்டைபாதே, முன் பின் வதேரியேபாதேவருக்கபாக அனுதேபாபத்டதேக் கூடை அநபாவசியே 
வசலவு வசயயே மனிதேன் தேயேபாரபாயில்டல' என்று மனைத்தக்குள எண்ணிச் சிரித்தக் வகபாண்டைபார் பிட்சு.

"நபான் வசபால்வடதே நம்புங்கள. இத நிச்சயேமபாகத் தேளபதியின் தேங்டகயேபாக இருக்க முடியேபாத. 
ததேபாற்றைத்திலுளள ஒற்றுடமதயே உங்கள கண்கடள ஏமபாற்றுகிறைத. கவடலடயே விடுங்கள" என்று 
சக்கதசனைபாபதி உறுதியேபாகக் கூறினைபார்.

"நீங்கள வசபால்கிறை மபாதிரி இருந்தேபால் நல்லததேபான். ஆனைபால் நமக்கபாக அப்படி இருக்குமபா? இந்தேப் பபாவிப்
வபண் தநற்றிரவு அடிகள வசபான்னைடதேக் தகட்டு அவதரபாடு வந்திருக்கக் கூடைபாததேபா? இப்படி உயிர் 
விடைவபா அடிகள தமல் சந்ததேகப்பட்டு மடழயிலும் புயேலிலும் திண்டைபாடினைபாள? ஐதயேபா! விதியின் 
வகபாடுடமதயே!" என்று புத்தே பிட்சுவிடைம் பிரலபாபித்தேபான் இரபாசசிம்மன். "தயேரம் வபபாதவபானைத, 
யேபாரபாயிருந்தேபாலும் மனைம் வருந்திக் கலங்க தவண்டியே இளடமச் சபாவு இத. ஆனைபாலும் நம் டகயில் என்னை 
இருக்கிறைத? நபாம் தன்பங்கடளக் கபாணவும், நுகரவும், உண்டைபாக்கவுதம பிறைந்தேவர்கள. வவறும் 
மனிதேர்கள" என்று உணர்ச்சி வகபாந்தேளிக்கும் வசபாற்களபால் இரபாசசிம்மனுக்கு ஆறுதேல் கூறினைபார் பிட்சு.

"நபாம் என்னை வசயயேலபாம்? தநற்றிரவு அவ்வளவு மடழயிலும் கபாற்றிலும் இந்தேப் வபண்ணின் ஓலம் 
தகட்டைதம் நம் உயிர்கடளக் கூடைப் வபபாருட்படுத்திப் பயேப்படைபாமல் எழுந்த உதேவ ஓடி வந்ததேபாம். 
தேண்ணீர் உடடைப்பு நம்டமத் தேடுத்த விட்டைததே. புத்திசபாலிப் வபண்ணபாயிருந்தேபால் பிட்சு கூப்பிட்டை 
தபபாததே இக்கடரக்கு வந்திருக்க தவண்டும். பபாவம், விதி முடிகிறை சமயேத்தில் அறிவு கூடை நல்லத 
வகட்டைடதேப் பகுத்தணரபாமல் பிறைழ்ந்த விடுகிறைததே! இல்டலயேபானைபால் களளங்கபடைமறியேபாதே இந்தே 
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அடிகடளப் பற்றி ஐயேமுற்றுப் பயேந்திருப்பபாளபா இவள?" என்று சக்கதசனைபாபதியும் தசபாகத்ததேபாடு 
வசபான்னைபார்.

ஆறுதேல்கடளயும் மீறி இறைந்த கிடைக்கும் அந்தேப் வபண்ணுடைல் பகவதியினுடடையேததேபான் என்று 
குமபாரபபாண்டியேனின் மனைம் உறுதியேபாக எண்ணியேத. ஆனைபால் அடதேத் திடைப்படுத்திக் வகபாளள இன்னும் 
சரியேபானை சபான்று இருந்தேபால் சந்ததேகம் தீர்ந்த விடும். 'தேளபதி வல்லபாளததேவனின் தேங்டகடயே நன்றைபாகப் 
பபார்த்தப் பழக்கப்பட்டு அடடையேபாளம் வசபால்லக் கூடியே ஒருவர் இருந்தேபால் அவள தேபானைபா என்படதே 
இப்தபபாததே உறுதிப் படுத்திக் வகபாண்டு விடைலபாம். ஆனைபால் அவன் ஒருவடனைத் தேவிர அவடள 
அடடையேபாளம் வதேரிந்தேவர்கள யேபார் இருக்கிறைபார்கள அங்தக?'

இரபாசசிம்மன் மனைத்தின் உணர்ச்சிப் பரப்வபல்லபாம் தசபாகம் கவ்விடை, தமதல என்னை நிடனைப்பவதேன்று 
ததேபான்றைபாமல் மயேங்கி நின்றைபான்.

"சக்கதசனைபாபதி! எனைக்குத் வதேரிந்தே வபண்களுக்குளதள வல்லபாளததேவனின் தேங்டகக்கு ஒரு தேனிக் குணம் 
உண்டு. வபண்ணின் அழகும், ஆணின் வநஞ்சு உரமும் வகபாண்டைவள பகவதி. ஒரு வபரியே வீரனின் 
தேங்டக என்று வசபால்வதேற்கு ஏற்றை எல்லபா இலட்சணங்களும் பகவதியிடைம் உண்டு" என்று கண்களில் நீர் 
மல்க அவன் கூறினைபான்.

"நீங்கள மனைத்டதேத் ததேற்றிக் வகபாளளுங்கள. இறைந்த கிடைப்பத அந்தேப் வபண்ணபாக இருக்க 
முடியேபாவதேன்தறை எனைக்குத் ததேபான்றுகிறைத. நபாம் இந்தே விவரத்டதேத் தேமனைன் ததேபாட்டைத்தில் விசபாரித்த 
உறுதி வசயத வகபாளளலபாம். இவள பகவதியேபாயிருக்கும் பட்சத்தில் தேமனைன் ததேபாட்டைத் தடறையில் வந்த 
இறைங்கினைபால் தேபான் இந்தேப் பபாடதேயேபாகப் புறைப்பட்டிருக்க முடியும். இந்தேப் வபண்டண அடடையேபாளம் 
வசபால்லி, 'இவள எப்தபபாத, யேபாருடைன் எந்தேக் கப்பலில் வந்த இறைங்கினைபாள' என்று கப்பல் தடறை 
ஊழியேர்களிடைம் விசபாரிப்தபபாம். அந்தே விசபாரிப்புக்குக் கூடை அவசியேமில்டல. ஏவனைன்றைபால் இவள 
பகவதியேபாயிருந்த கப்பலில் வதேன்பபாண்டி நபாட்டிலிருந்த வந்திருந்தேபால் தேமனைன் ததேபாட்டைத் 
தடறையிதலதயே கப்படல விட்டுக் கீழிறைங்க முடியேபாமல் நம் வீரர்கள சிடறைப்பிடித்த 
நிறுத்தியிருப்பபார்கள. நபான் தேபான் கப்படலத் தேடுத்த நிறுத்தம்படி கண்டிப்பபானை கட்டைடளயிட்டு 
வந்திருக்கிதறைதனை. தநற்டறைக்கு முன் தினைம் இரவு தேமனைன் ததேபாட்டைத்திலிருந்த எனைக்கு வந்தே 
தேகவலிலிருந்த ஒதர ஒரு கப்பல் தேபான் பிடிபட்டிருப்பதேபாகத் வதேரிகிறைத. அந்தேக் கப்பலில் வந்திருந்தேபால் 
இந்தேப் வபண்டண இறைங்கி வர விட்டிருக்க மபாட்டைபார்கதள!" என்று சக்கதசனைபாபதி விளக்கமபாகச் 
வசபான்னை தபபாத, அவர் வசபால்கிறை படிதயே இருக்கலபாவமன்று இரபாசசிம்மனுக்கும் ததேபான்றியேத.

'ஒதர மபாதிரி முக அடமப்பும், ததேபாற்றைமும் உளள வபண்கள தவறு இடைங்களில் இருக்க முடியும். இறைந்த 
கிடைக்கும் வபண் பகவதிடயேப் தபபான்றை ததேபாற்றைமுடடையே தவவறைபாருத்தியேபாகவும் இருக்கலபாம்' என்று 
நிடனைத்த மனை அடமதி அடடையே முயேன்றைபான். மனைத்தின் தவதேடனையும், குழப்பமும், பிடிவபாதேமபாகத் 
தேணிவதேற்கு மறுத்தேனை. சலனைமில்லபாதே முகபபாவத்ததேபாடு நின்று வகபாண்டிருந்தேவர் புத்தே பிட்சு ஒருவர் 
தேபான். 'நன்றைபாகப் பழுத்தே பழங்கவளல்லபாம் உதிரபாமல் இருக்கும் தபபாத கபாற்றின் வகபாடுடமயேபால் 
பிஞ்சுகளும், கபாயகளும் மரத்திலிருந்த உதிர்ந்த விடுவத தபபால் ததேபால் சுருங்கி நடர திடர மூப்பு 
கண்டைவர்களுக்வகல்லபாம் வரபாதே சபாவு இடளஞர்களுக்கு வந்த விடுகிறைத. அவரவர்களுக்வகன்று 
அளந்த வகுத்தே நபாட்களுக்கு தமல் யேபாரும் வபாழப் தபபாவதில்டல' என்று உலக நியேபாயேங்கடள எண்ணிப் 
பபார்த்தக் கலக்கத்டதேத் தேவிர்த்தேவர் அவர் ஒருவர் தேபாம்.

"இந்தேச் தசபாக முடிடவ எண்ணிக் கலங்கி இப்படிதயே நின்று வகபாண்டிருந்தேபால் வசயேலும், பயேனும் 
நிடறைந்தே நம் தநரம் கடைந்த தபபாயவிடும். நபாம் தேமனைன் ததேபாட்டைம் தபபாக தவண்டுதம!" என்று தேங்கள 
கபாரியேத்டதே நிடனைவுபடுத்தினைபார் சக்கதசனைபாபதி. குமபாரபபாண்டியேன் குனிந்தே தேடல நிமிரபாமல் நீண்டை 
வபருமூச்சு விட்டைபான்.

"இனியும் இப்படிதயே வசயேலிழந்த கவடலப்பட்டு நிற்பதில் பயேனில்டல. வபாருங்கள! 
யேபாரபாயிருந்தேபாலும் இறைந்த கிடைக்கும் இந்தேப் வபண் வகபாழுந்த நம்முடடையே பரிதேபாபத்தக்கும் 
இரக்கத்தக்கும் உரியேவள. வசயயே தவண்டியேடதேச் வசயத விட்டு நம் வழிகளில் நபாம் நடைப்தபபாம்" என்று 
வசபால்லிவிட்டுத் தேண்ணீர் ஓடி அரித்திருந்தே ஒரு பளளத்தில் அந்தேப் வபண்ணின் உடைடல எடுத்த 
இட்டைபார் புத்தேபிட்சு. சக்கதசனைபாபதியும் அவருமபாக இரு பக்கங்களிலும் உட்கபார்ந்த டககளபால் 
மண்டணத் தேளளிக் குழிடயே மூடை ஆரம்பித்தேபார்கள. மண்தணபாடு அவர்கள கண்ணீரும் குழியில் 
சிந்தியேத. புதேரில் மலர்ந்திருந்தே கபாட்டுப் பூக்கள சிலவற்டறைக் டக நிடறையேப் பறித்தக் வகபாண்டு வந்த 
அந்தேக் குழிக்குள வசபாரிந்த விட்டு முகத்டதே மூடிக் வகபாண்டு விசும்பினைபான் இரபாசசிம்மன்.

"தேம்பீ! உணர்ச்சிடயே அடைக்கு. நீ முகத்டதே மூடிக் வகபாண்டு அழுவடதேப் பபார்த்தேபால் இவள நீ நிடனைக்கிறை 
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வபண்வணன்தறை உன் மனைம் நம்பிவிட்டைதேபாகத் வதேரிகின்றைத. மண்டணச் வசபாரிந்தேபாலும், மலடரச் 
வசபாரிந்தேபாலும் தவறுபபாடு வதேரியேபாதே நிடலடயே இந்தேப் வபண் அடடைந்த விட்டைபாள. உன் 
அனுதேபாபத்தக்குரியே உயிர் இப்தபபாத இந்தே உடைம்பில் இல்டல. இத எலும்புச் சட்டைம் தவயந்த நரம்பு 
நூலிட்டுத் டதேத்தே ததேபால் டப. இந்தேக் கரியே கூந்தேலும், நீல வநடுங் கண்களும், தகபாலப் புருவமும், 
கபாலக்கனைவலரியில் அழியும் மபாயேங்கள. இந்தேப் வபரியேவர் அடிக்கடி உன்டனை 'இளவரதச' என்று 
கூப்பிடுவதிலிருந்த நீ ஓர் அரசகுமபாரவனைன்று வதேரிகிறைத. ஆளுங்குடியிற் பிறைந்தேவனுக்கு இறுகியே மனைம் 
தவண்டுவமன்று அரசியேல் நூல்கள வசபால்லும். நீதயேபா தன்பங்கடளக் கண்டைதபபாவதேல்லபாம் இப்படி 
வநகிழ்ந்த விடுவபாய தபபாலிருக்கிறைத. உன் மனைத்தில் நபான் வசபால்லும் உடரகடளப் பதித்தக் 
வகபாளளப்பபா" என்று குழியில் மண்டணத் தேளளிக் வகபாண்தடை கூறினைபார் புத்தே பிட்சு. அப்தபபாத,

"நீல நிறைத்தேனைவபாய வநயயேணிந்த தபபாதேவிழ்ந்த
தகபாலங் குயின்றை குழல்வபாழி வநஞ்தச!
தகபாலங் குயின்றை குழலும் வகபாழுஞ்சிடகயும்
கபாலக் கனைவலரியில் தவம்வபாழி வநஞ்தச
கபாலக் கனைவலரியில் தவவனை கண்டைபாலும்
சபால மயேங்குவ வதேன் வபாழி வநஞ்தச…"

என்று அவர் 'டகயேறு நிடலயேபாக' (ஒருவர் மரணத்தக்கு வருந்திப் பபாடும் பபாட்டு) பபாடியே பபாட்டு தேன் 
வநஞ்சுக்வகன்தறை பபாடியேத தபபால் ததேபான்றியேத இரபாசசிம்மனுக்கு.

குழிடயே மண் மூடிக் வகபாண்டைத. உடைம்பு மடறைந்தேத. எங்தகபா சிறித தூரம் நடைந்த தபபாய ஒரு சிறு அரசங்
கன்டறை தவதரபாடு பிடுங்கி வந்த அந்தே இடைத்தில் ஊன்றினைபார் புத்தே பிட்சு. பக்கத்தில் ததேங்கியிருந்தே 
தேண்ணீடரயும் வபாரி இடறைத்தேபார். பின்பு தேடல நிமிர்ந்த மற்றை இருவடரயும் பபார்த்தச் வசபான்னைபார்: "நபாம் 
தபபாகலபாம். ஓர் உயிரின் கடதேடயே மண்ணுக்குள பத்திரப் படுத்தி விட்தடைபாம். இதேற்கு முன்னும் இப்படி 
எத்தேடனைதயேபா உயிர்களின் கடதேகடள மண் ஒளித்த டவத்தக் வகபாண்டிருக்கிறைத. இன்னும் 
எத்தேடனைதயேபா? மண்ணுக்கு ஒன்றும் புதிதில்டல."

மூன்று தபரும் வமபௌனைமபாகத் திரும்பி நடைந்தேபார்கள. இரவு தேங்கியிருந்தே கட்டைடைத்தின் வபாயிற்படிக்குப் 
பக்கத்தில் தபபானை தபபாத முதேல் நபாளிரவு உறைக்கம் வரபாமல் அந்தேப் படியில் உட்கபார்ந்த வபாழ்க்டகயின் 
முழுடமடயேப் பற்றித் தேபான் டபத்தியேக்கபாரத்தேனைமபாகச் சிந்தித்தே சிந்தேடனைகள இரபாசசிம்மனுக்கு 
நிடனைவுக்கு வந்தேனை. 'முழுடமயேபாம் முழுடம! எங்தக இருக்கிறைத அத?'

"உங்கள இருவருக்கும் குதிடரகள இருக்கின்றைனை. நபான் நடைந்த தபபாக தவண்டியேவன். எனைக்கு விடடை 
வகபாடுங்கள" என்று அந்தே இடைத்தக்கு வந்தேதம் புத்தேபிட்சு விடடை வபற்றுக் வகபாண்டைபார். பிரிந்த தபபாகும் 
தபபாத மீண்டும் அவர் இரபாசசிம்மன் முகத்டதேப் பபார்த்த, "தேம்பீ! கவடலடயே விடு. நீ அரசகுமபாரன்; 
ஆயிரக்கணக்கபானை உயிர்கடளக் வகபால்லும் தபபாரில் கூடைக் கலங்கபாமலிருக்க தவண்டியேத உனைக்கு அறைம். 
இந்தே ஓர் உயிருக்கபாகதவ இப்படி மயேங்கிச் தசபார்கிறைபாதயே? தபபா! உன் கபாரியேத்டதேப் பபார்க்கக் கிளம்பு!" 
என்றைபார்.

சிறித தநரத்தில் மடழயேபாலும், கபாற்றைபாலும் சிடதேந்தே கபாட்டு வழியில் அவர்கள குதிடரப் பயேணம் 
வதேபாடைங்கியேத. 'கபாலக் கனைவலரியில் தவம் வபாழி வநஞ்தச' என்றை புத்தே பிட்சுவின் வசபாற்கள 
மனைத்தேபாளத்திலிருந்த நீங்கபாமல் ஒலிக் கூத்தேபாடை சிந்தேடனை கவியும் மனைத்ததேபாதடை வசன்றைபான் 
குமபாரபபாண்டியேன்.

நடுவழியில் நிகழ்ந்தே அந்தேத் தயேர நிகழ்ச்சி வபபாலன்னைறுடவயிலிருந்த புறைப்படும் தபபாதிருந்தே 
உற்சபாகத்டதே இருந்தே இடைம் வதேரியேபாமல் அழித்த விட்டைத. புத்தே பிட்சுவின் வபார்த்டதேகள, வபாழ்க்டகயின்
முழுடமடயேப் பற்றி அவன் முதேல் நபாள நிடனைத்தே அததே நிடனைவுகடள தவவறைபாரு விதேத்தில் அவனுக்குத்
திருப்பிக் கூறுவனை தபபால் ஒலித்தேனை.

அந்தே வபார்த்டதேகடள நிடனைத்தக் வகபாண்தடை பயேணத்டதேத் வதேபாடைர்ந்தேபான் அவன். இந்தேச் தசபாக 
நிகழ்ச்சிடயே உண்டைபாக்குவதேற்வகன்தறை தநற்று மடழயும், கபாற்றும் வந்தேனைவபா? இந்தேச் தசபாகத்டதே 
எதிர்பபார்த்ததே தநற்றிரவு அவன் மனைத்தில் வபாழ்வின் முழுடமடயேப் பற்றியே அந்தேத் ததேபாற்றைங்கள 
உண்டைபாயினைவபா? ஒன்றும் புரியேவில்டல. அப்தபபாத அவன் மனைநிடல எப்படி இருக்கும் என்படதே 
உணர்ந்தேவர் தபபால் சக்கதசனைபாபதியும் தபசபாமல் உடைன் வந்த வகபாண்டிருந்தேபார்.

அவர்களிருவரும் தேமனைன் ததேபாட்டைத்தக் கப்பல் தடறைடயே அடடைவதேற்குச் சிறித வதேபாடலவு இருக்கும் 
தபபாததே ஈழ நபாட்டுக் கப்பற்படடை வீரர்கள சிலர் எதிதர வந்த அவர்கடளச் சந்தித்த விட்டைனைர். 
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அவர்கடளச் சந்தித்தே உடைதனை ஆவதலபாடு, "நீங்கள தேடுத்த நிறுத்தியிருக்கும் கப்பலில் வந்திருப்பவர்கள 
யேபார்? அவர்கள எங்கிருந்த வருகிறைபார்கள? இந்தே ஒரு கப்படலத் தேவிர தவறு ஏதேபாவத கப்பல் வந்தேதேபா? 
இந்தேச் சில நபாட்களில் யேபாரபாவத ஓர் இளம் வபண் கப்பலில் வந்த இறைங்கித் தேனியேபாக இந்தேக் கபாட்டு 
வழியில் புறைப்பட்டைடதே நீங்கள பபார்த்தீர்களபா?" என்று எத்தேடனை சந்ததேகங்கள தேன் மனைத்தில் 
இருந்தேனைதவபா அத்தேடனைக்கும் தசர்த்தக் தகளவிகடளக் தகட்டைபார் சக்கதசனைபாபதி.

"இந்தேச் சில நபாட்களுக்குள இங்கு வந்தேததே இப்தபபாத பிடிபட்டுளள ஒதர கப்பல்தேபான். கப்பல் 
விழிஞத்திலிருந்த வருகிறைவதேன்று அறிந்ததேபாம். அதில் ஒரு முன்குடுமிக்கபார மனிதேரும், ஓர் இளம் 
வபண்ணும், இன்வனைபாரு இடளஞனும் ஆக மூன்று தபர்கள வந்தேபார்கள. ஆனைபால் கப்பலில் பிடிபட்டை 
தினைத்தேன்று மபாடல அந்தே இடளஞன் மட்டும் கபாணபாமல் தபபாயவிட்டைபான்" என்று கடைற்படடை வீரர்கள 
பிடிபட்டை கப்பலின் நிடலடமடயே விவரித்த மறுவமபாழி கூறினைர்.
----------
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3.9. அவசரப் பயேணம்

பபாதி வழியில் எதிர்வகபாண்டு சந்தித்தே தேமனைன் ததேபாட்டைத்தக் கடைற்படடை வீரர்கள கூறியே வசயதியிலிருந்த 
இறைந்தே வபண் கப்பலில் வந்த இறைங்கியேவளபாக இருக்க முடியேபாவதேன்று வதேரிந்தேத. அவ்வளவில் 
தேபாற்கபாலிகமபானை திருப்தி ஒன்று ஏற்பட்டைத இரபாசசிம்மனுக்கு. 'கப்பலில் வந்தே மூன்று தபர்களில் ஒதர 
ஓர் இடளஞன் தேபான் கபாணபாமற் தபபாயவிட்டைபாவனைன்று இவர்கள கூறுகிறைபார்கள. எனைதவ பகவதி இந்தே 
கப்பலில் வந்த இறைங்கியிருக்க முடியேபாத' என்று தேன் மனைத்டதே ஆற்றிக் வகபாண்டு, "சக்கதசனைபாபதி! 
என்டனைத் தன்புறுத்தவடதேதயே தநபாக்கமபாகக் வகபாண்டு, என் படகவர்கள அனுப்பியே முரட்டு ஒற்றைர்கள 
சிலர், பிடிபட்டிருக்கும் இந்தேக் கப்பலில் வந்திருக்கலபாம் என்று நீங்களும் நபானும் வந்த பபார்த்ததேபாம். 
ஆனைபால் கப்பல் விழிஞத்திலிருந்த வந்தேத என்றும் அதில் ஏற்வகனைதவ தேப்பிச் வசன்றை இடளஞடனைத் 
தேவிர ஒரு முன்குடுமிக்கபாரரும், இளம் வபண்வணபாருத்தியும் இருக்கிறைபார்கவளன்றும் இவர்கள 
கூறுவதிலிருந்த அவர்கள யேபாரபாயிருக்கலபாம் என்படதே இப்தபபாததே நபான் கூறிவிடை முடியும்" என்று 
அவரிடைம் வசபான்னைபான் இரபாசசிம்மன்.

"முடியுமபானைபால் வசபால்லுங்கள, பபார்க்கலபாம். யேபார் அவர்கள?" என்று அவர் அவடனைக் தகட்டைபார்.

"தவறு யேபாரபாயிருக்க முடியும்? மகபாமண்டைதலசுவரர்தேபான் தேம் வபண்டணயும் நபாரபாயேணன் தசந்தேடனையும் 
அனுப்பியிருப்பபார் என்று எனைக்குத் ததேபான்றுகிறைத."

"அவர் அவ்வபாறு அனுப்புவதேற்கு இப்தபபாத என்னை அவசியேம் வந்த விட்டைத?"

"எனைக்கு ஏதேபாவத அந்தேரங்கமபானை வசயதிடயே அவர் வசபால்லி அனுப்பியிருக்கலபாம் அல்லவபா?"

"அவரிடைம் தேங்கியிருப்பத தபபால் இருந்த அவடரயும் ஏமபாற்றி விட்டு அரசுரிடமப் வபபாருளகடளயும் 
வசபால்லபாமல் கடைத்திக் வகபாண்டு என்தனைபாடு இங்கு ஓடி வந்திருக்கிறீர்கள நீங்கள. இவ்வளவு 
அவமதிப்பபாக நடைந்த வகபாண்டை பின்பும் உங்கடளத் ததேடிக் கடைல் கடைந்த தேம் வபண்டணயும், அந்தேரங்க 
ஒற்றைடனையும் அவர் எப்படி அனுப்புவபார்?"

"எல்லபா மனிதே உணர்ச்சிகடளயும் அளவிடுவத தபபால் மகபாமண்டைதலசுவரருடடையே உணர்ச்சிகடளயும் 
சபாதேபாரணமபாக அளவிடை முயேல்கிறீர்கள. அதேனைபால் தேபான் உங்களுக்கு இப்படித் ததேபான்றுகிறைத 
சக்கதசனைபாபதி."

"அத எப்படி தவண்டுமபானைபாலும் இருக்கட்டும், இளவரதச! முதேலில் உங்களுக்கு ஒரு சந்ததேகம் 
ஏறைக்குடறையே தீர்ந்த விட்டைத. இந்தேத் தடறையில் நபாம் வந்த இறைங்கிச் வசன்றை நபாளுக்குப் பின் எந்தேக் 
கப்பலிலும் வல்லபாளததேவனின் தேங்டக பகவதி வந்த இறைங்கிச் வசன்றைதேபாக யேபாரும் அடடையேபாளம் 
கூறைவில்டல. அதேனைபால் தநற்றிரவு கபாட்டில் இறைந்தே வபண்டணப் பற்றி நீங்கள சந்ததேகப்பட்டு அழுதேத 
வீண் மனைப்பிரடம தேபான். உருவ ஒற்றுடம உங்கள கண்கடள ஏமபாற்றிவிட்டைத."

"இல்டல, சக்கதசனைபாபதி! நீங்கள என்னை சமபாதேபானைம் வசபான்னைபாலும் இப்தபபாடதேக்கு அடதே நபான் 
தீர்மபானிப்பதேற்கு இயேலபாத. இறைந்தேத அந்தேப் வபண்ணில்டல என்படதே அங்தக வசன்று அவடள 
உயிருடைன் பபார்த்தேபாவலபாழியே நபான் நம்பமபாட்தடைன்" என்றை இரபாசசிம்மன் அப்தபபாதம் 
பிடிவபாதேமபாகத்தேபான் அவருக்குப் பதில் கூறினைபான்.

தேமனைன் ததேபாட்டைத்தக் கப்பல் தடறை வநருங்க, வநருங்க அவர்கள இருவருடடையே மனைத்திலும் ஆவல் 
அடித்தக் வகபாண்டைத.

அவர்களுடடையே குதிடரகளுக்குப் பக்கத்திதலதயே அடைக்கமபாகக் கடைற்படடை வீரர்களும் நடைந்த வந்த 
வகபாண்டிருந்தேபார்கள.

"பிடிபட்டை கப்பலிலிருந்த யேபாதரபா ஓர் இளம் பிளடள மட்டும் தேப்பி விட்டைதேபாகக் கூறுகிறீர்கதள! நீங்கள 
ஏன் அவ்வளவு கவனைக் குடறைவபாக நடைந்த வகபாண்டீர்கள? உங்களுக்குத் வதேரியேபாமபால் அவன் எப்படித் 
தேப்பினைபான்?" என்று அந்தே வீரர்களிடைம் கடுடமயேபானை குரலில் தகட்டைபார் சக்கதசனைபாபதி.

"அடதே எங்களபால் வதேரிந்த வகபாளள முடியேவில்டல. கப்பல் பிடிபட்டை அன்று நடுப்பகலில் அந்தே 
இடளஞன் கீழ்த்தேளத்திலுளள அடறைக்குப் தபபானைபான். அதேன் பின் அவடனை நபாங்கள கபாணதவயில்டல. 
முன்குடுமிக்கபாரரிடைமும் அந்தேப் வபண்ணிடைமும் விசபாரித்தேதில், 'அந்தே இடளஞன் கப்பலிலிருந்த 
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தேப்பிச் வசன்று விட்டைபான்' என்றும், எப்படித் தேப்பினைபான், எங்தக தபபானைபான் என்பத தேங்களுக்குத் 
வதேரியேபாவதேன்றும் அவர்கள கூறிவிட்டைபார்கள. நபாங்களும் முடிந்தே வடரயில் ததேடிப் பபார்த்ததேபாம். அந்தே 
இடளஞன் அகப்படைதவயில்டல" என்று கடைற்படடைடயேச் தசர்ந்தே வீரர்கள கூறினைர்.

"முன் குடுமிக்கபாரரும், அந்தேப் வபண்ணுதம அவடனை உங்களுக்குத் வதேரியேபாமல் தேப்பச் வசயதவிட்டு 
உங்களிடைம் ஒன்றும் வதேரியேபாதேத தபபால் நடித்திருக்கிறைபார்கவளன்று எனைக்குத் ததேபான்றுகிறைத. 
எல்லபாவற்றுக்கும் உங்கள பபாதகபாப்புக் குடறைவுதேபான் கபாரணம்."

"அப்படியிருப்பதேற்கில்டல, மகபாதசனைபாபதி! ஏவனைன்றைபால் முன்குடுமிக்கபாரரும் அந்தேப் வபண்ணும் 
தேப்பிச் வசன்றை இடளஞன் தமல் தகபாபமபாக இருக்கிறைபார்கள. அவர்கள இருவரும் அந்தே இடளஞடனைப் 
பற்றித் தேங்களுக்குள வவறுப்பபாகவும், தகவலமபாகவும் தபசிக் வகபாளகிறைபார்கள. அவன் அவர்களுக்கு 
தவண்டியேவனைபாக இருக்க முடியேபாத."

"இவர்கள வசபால்வடதேக் தகட்டைபால் எல்லபாம் ஒதர புதிரபாக அல்லவபா இருக்கிறைத?" என்றைபான் 
அதவடரயில் குறுக்கிட்டுப் தபசபாமல் அடமதியேபாகக் குதிடரடயேச் வசலுத்தி வந்தே குமபாரபபாண்டியேன்.

தேமனைன் ததேபாட்டைம் வந்தேத. எதிதர கடைலும், நிறுத்தேப் பட்டிருந்தே அந்தேக் கப்பலும், தடறையும் வதேரிந்தேனை.

"தநற்று மடழயேபால் இந்தேப் பகுதியில் ஒன்றும் அழிவு தநரவில்டலயேபா?"

"இங்தக கப்பலின் பபாயகடளவயேல்லபாம் இறைக்கி, நங்கூரத்டதே வன்டமயேபாகக் கட்டி டவத்ததேபாம். 
அதேனைபால் ஒன்றும் அழிவு இல்டல" என்று ஊழியேர்களிடைமிருந்த அவருக்கு மறுவமபாழி கிடடைத்தேத.

"சக்கதசனைபாபதி! அததேபா பபாருங்கள. நபான் அனுமபானித்தக் கூறியேபடிதேபான் நடைந்திருக்கிறைத. நபாரபாயேணன் 
தசந்தேனும், குழல்வபாயவமபாழியும் தேபான் வந்திருக்கிறைபார்கள. கப்பல் தமல்தேளத்தில் நிற்கிறைபார்கள 
பபாருங்கள..." என்று வியேப்தபபாடு சுட்டிக் கபாட்டினைபான் குமபாரபபாண்டியேன். அவர் பபார்த்தேபார். தேங்கள 
இளவரசடனைக் கண்டை மகிழ்ச்சிதயேபாடு முகம் மலரக் கப்பல் தமல்தேளத்தில் நின்றைபார்கள தசந்தேனும் 
குழல்வபாயவமபாழியும். சக்கதசனைபாபதிக்குப் வபருத்தே ஏமபாற்றைமபாகிவிட்டைத. குமபாரபபாண்டியேனின் 
படகவர்களபால் அனுப்பப் வபற்றைவர்கள அந்தேக் கப்பலில் வந்திருக்கலபாவமன்று எதிர்பபார்த்தே அவருக்கு 
உண்டமயிதலதயே வந்திருப்பவர்கடளப் பபார்த்தேவுடைன் ஏமபாற்றைத்டதேத் தேவிர தவறு எதவும் 
உண்டைபாகவில்டல.

குதிடரடயே விட்டு இறைங்கியேதம் சக்கதசனைபாபதிடயேயும் முந்திக் வகபாண்டு குமபாரபபாண்டியேன் ஓட்டைமும் 
நடடையுமபாகக் கப்படல தநபாக்கிச் வசன்றைபான். ஆவலின் உளளத் தடிப்பும், கபால்களின் தவகமும் 
தபபாட்டியிடும் நடடை அத.

"அடைடைபா! நபான் எவ்வளவு பபாக்கியேசபாலி... மகபாமண்டைதலசுவரரின் அருடமப் புதேல்வியும் அந்தேரங்க 
ஒற்றைரும் தசர்ந்த என்டனைப் பபார்க்கக் கடைல் கடைந்த வந்திருக்கிறைபார்கதள?... வரதவண்டும்... வர 
தவண்டும்..." என்று புன்னைடக வசயத வகபாண்தடை அவர்களுடைன் தபபாய தமல் தேளத்தில் நின்றைபான் 
இரபாசசிம்மன்.

குழல்வபாயவமபாழியும் தசந்தேனும் மரியேபாடதே வசயத வரதவற்கிறை பபாவடனையில் வணங்கினைர். 
குழல்வபாயவமபாழி தபசவில்டல. முகத்டதேத் திருப்பிக் வகபாண்டு நின்றைபாள. அவன் இடடையேபாற்று 
மங்கலத்திலிருந்த வசபால்லிக் வகபாளளபாமல் வந்த விட்டைதேற்கபாகத் தேன் தமல் தகபாபம் 
வகபாண்டிருக்கிறைபாள என்று நிடனைத்தேபான் இரபாசசிம்மன். அந்தேப் வபண்டமத்தேனைமபானை வபபாயக் தகபாபம் 
அவனுக்கு தவடிக்டகயேபாக இருந்தேத. அந்தேச் சமயேத்தில் தசந்தேன் அருகில் வந்த கூறைலபானைபான்: "குமபார 
பபாண்டியேருக்கு மிக அவசரமபானை வசயதிடயேக் வகபாண்டு வந்திருக்கிதறைன். இங்தகயிருக்கும் கடைற்படடை 
வீரர்கள இரண்டு நபாட்களுக்கு தமல் அநியேபாயேமபாக எங்கடளத் தேடுத்த நிறுத்தித் தேபாமதேமபாக்கி 
விட்டைபார்கள. நபாங்கள உங்கடளத் ததேடி வந்தே கபாரியேம் மிக முக்கியேமபானைத. அவசியேத்ததேபாடு கூடியே 
அவசரம் நிடறைந்தேத. மகபாமண்டைதலசுவரர் எங்கடள அனுப்புவதேற்கு முன் இந்தே அவசரத்டதே மிகவும் 
வற்புறுத்தியிருக்கிறைபார்."

தசந்தேன் இரபாசசிம்மனிடைம் இப்படிச் வசபால்லிக் வகபாண்டிருக்கும் தபபாத சக்கதசனைபாபதியும் அங்கு வந்த 
தசர்ந்தேபார். அவடரப் பபார்த்தேதம் நபாரபாயேணன் தசந்தேன் தபச்டச நிறுத்தி விட்டைபான். குழல்வபாயவமபாழி 
மருண்டு நின்றைபாள.

"நபான் எதிரிகளின் கப்பல் ஒன்டறை நிடனைத்த இந்தேக் கட்டைடள இட்டிருந்ததேன். இவர்கள விவரம் 
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வதேரியேபாதே குடறையினைபால் உங்கள கப்படலத் தேடுத்த நிறுத்தி, அநபாவசியேமபாக உங்களுக்குத் தன்பத்டதேக் 
வகபாடுத்த விட்டைபார்கள. நீங்கள இருவரும் தேயேவு வசயத மன்னிக்க தவண்டும்" என்று வந்த நின்றைவுடைன் 
தசந்தேனிடைமும் குழல்வபாயவமபாழியிடைமும் மன்னிப்புக் தகட்டைபார் அவர். மன்னிப்புக் தகட்டைவருக்குக் 
தகட்கப்பட்டை இருவருதம பதில் எதவும் வசபால்லவில்டல.

இரண்டு மூன்று விநபாடிகள அடமதியில் கடரந்தேனை. "தசந்தேபா, மகபாமண்டைதலசுவரர் ஏததேபா அவசரமபானை 
வசயதி வசபால்லி அனுப்பியிருக்கிறைபாவரன்றைபாதயே! அடதே இன்னும் நீ எனைக்குச் வசபால்லதவ இல்டலதயே?" 
என்று அந்தே அடமதிடயேக் கடலத்த இரபாசசிம்மன் தகட்டைபான்.

"மன்னியுங்கள, அடதே உங்களிடைம் கூறுவதேற்கு நீங்கள என்தனைபாடு இப்படிக் வகபாஞ்சம் தேனிதயே 
வரதவண்டும்." தசந்தேனின் இந்தே வசபாற்கடளக் தகட்டு இரபாசசிம்மன் சிறித தேயேங்கினைபான். 
சக்கதசனைபாபதியின் முகத்டதே ஏறிட்டுப் பபார்த்தேபான்.

"தபபாய வபாருங்கள! எனைக்குப் பிறைருடடையே இரகசியேங்கடளத் வதேரிந்த வகபாளவதில் அக்கடறை கிடடையேபாத. 
நபான் இங்தக நின்று வகபாண்டிருக்கிதறைன்" என்று அவர் சிரித்தக் வகபாண்தடை வசபான்னைபார்.

தசந்தேன் குமபாரபபாண்டியேன் பின் வதேபாடைரக் கீழ்த் தேளத்தக்கு இறைங்கிக் குழல்வபாயவமபாழியின் அடறைக்குள 
தபபானைபான். குழல்வபாயவமபாழியும், அவர்கள இருவருக்குப் பின்னைபால் வசன்றைபாள. அவர்கடள கப்பல் 
அடறை வபாசலிதலதயே தேடுத்த நிறுத்தினைபான் தசந்தேன். தசந்தேனின் இந்தேச் வசயேல் இரபாசசிம்மடனைத் 
திடகக்க டவத்தேத. குழல்வபாயவமபாழிக்கு முகத்தில் அடித்தேபாற் தபபால் இருந்தேத.

"என்னுடடையே அடறைக்குள நபான் நுடழவடதே நீங்கள யேபார் தேடுப்பதேற்கு?" என்று சிவந்தே உதேடுகள தடிக்க 
ஆத்திரத்ததேபாடு தசந்தேடனைக் தகட்டைபாள குழல்வபாயவமபாழி.

"இத உங்களுடடையே அடறை தேபான் என்பதில் சந்ததேகமில்டல, அம்மணி! ஆனைபால் இப்தபபாத நபாங்கள தபச 
தவண்டியே வசயதி எங்களுடடையேத" என்று அழுத்தேமபாகக் கூறிவிட்டுத் தேபானும் உளதள தபபாயக் வகபாண்டு,
கதேடவ உட்பக்கம் தேபாழிட்டுக் வகபாண்டைபான் தசந்தேன்.

முகத்தில் அடறைந்தேத தபபால், 'படீ'வரன்று அடடைபட்டை கதேவுக்வகதிதர நின்றை குழல்வபாயவமபாழியின் 
அழகியே முகத்தில் தகபாபம் விடளயேபாடியேத.

'வநட்டடையேடனை நம்பினைபாலும் குட்டடையேடனை நம்பக் கூடைபாத என்றை பழவமபாழி சரியேபாகத்தேபான் 
இருக்கிறைத' என்று ஆத்திரந் தீரத் தேனைக்குத் தேபாதனை வசபால்லிக் வகபாண்டைபாள அவள. தகபாபத்தில் இரண்டு 
டகவிரல்கடளயும் தசர்த்த வநரித்தச் வசபாடுக்கிக் வகபாண்தடை தவகமபாக தமல் தேளத்தக்கு ஏறிப் 
தபபானைபாள குழல்வபாயவமபாழி. அங்தக சக்கதசனைபாபதி நின்று வகபாண்டிருந்தேபார். தவவறைபாரு பக்கமபாகப் 
பபாயமரத்தில் சபாயந்தேபடி அவளும் தபபாய நின்று வகபாண்டைபாள.

"அம்மபா! நபான் உங்களிடைம் ஒன்று தகட்கிதறைன். உண்டமடயே எனைக்குத் வதேரிவித்த விட்டைபால் நல்லத. 
இததே கப்பலில் உங்கதளபாடு யேபாதரபா ஓர் இடளஞனும் வந்தேபானைபாதம? இப்தபபாத அவன் எங்தக தேப்பி 
ஓடினைபான்? அவனைபாகத் தேப்பியிருந்தேபாலும், நீங்களபாகத் தேப்பவிட்டிருந்தேபாலும் நடைந்தேடதே மடறைக்கபாமல் 
என்னிடைம் கூறிவிடுங்கள. அந்தே வபாலிபன் யேபாவரன்படதேயும் எனைக்குச் வசபால்லிவிடுங்கள" என்று 
சக்கதசனைபாபதி குழல்வபாயவமபாழியிடைம் தகட்டைபார்.

"எனைக்கு ஒன்றும் வதேரியேபாத. எல்லபாம் அந்தேக் குட்டடை மனிதேரிடைதம தகட்டுத் வதேரிந்த வகபாளளுங்கள. 
இப்தபபாத அவர் தேபான் இங்தக சர்வபாதிகபாரி!" என்று எரிச்சதலபாடு பதில் வசபான்னைபாள அவள. அததே 
சமயேத்தில் தசந்தேன் பின் வதேபாடைர இரபாசசிம்மன் அங்தக வந்தேபான். அவன் முகம் இருண்டிருந்தேத. 

"சக்கதசனைபாபதி! மிக அவசரமபானை சூழ்நிடல என்டனை இப்வபபாழுத அடழக்கிறைத. நபான் உடைதனை இததே 
கப்பலில் தேபாயநபாடு திரும்பப் தபபாகிதறைன். கபாசிப மன்னைர் எனைக்கு வபாக்களித்தேபடி இன்னும் எட்டு 
நபாட்களுக்குள ஈழத்தப் படடைதயேபாடு உங்கடள எனைக்கு உதேவியேபாக அனுப்புவபார்" என்று பதேற்றைத்ததேபாடு 
கூறினைபான் இரபாசசிம்மன்.
---------

313



3.10. பயேங்கர உண்டம

இரபாசசிம்மன் பதேற்றைத்ததேபாடு 'இப்தபபாததே தேபாயநபாடு திரும்பப் தபபாகிதறைன்' என்று கூறியேடதேக் 
தகட்டைததம சக்கதசனைபாபதிக்கு நிடலடம புரிந்த விட்டைத. 'வதேன்பபாண்டி நபாட்டில் படகவர் 
படடைவயேடுப்பு வநருங்கிக் வகபாண்டிருக்கிறைத தபபாலும்' என்படதே அவரபால் உணர முடிந்தேத.

தசந்தேன் தசபார்ந்த தபபாய உட்கபார்ந்திருந்தே தேன்னுடடையே கப்பல் ஊழியேர்கடளயும் மபாலுமிகடளயும் 
கூப்பிட்டு, "பபாய மரங்கடளச் சரி வசயத பபாயகடள விரியுங்கள. இன்னும் சிறித தநரத்தில் 
புறைப்படுவதேற்கபானை ஏற்பபாடுகள தேயேபாரபாகட்டும்" என்று இடரந்த உத்தேரவுகள தபபாடை ஆரம்பித்தேபான். 
சக்கதசனைபாபதி இரபாசசிம்மனுடடையே முகத்டதேதயே பபார்த்தக் வகபாண்டு நின்றைபார்.

"வந்தேதம் வரபாதேதமபாக இப்படி உடைதனை திரும்பிப் தபபாகிதறைதனை என்று நிடனைத்தக் வகபாளளபாதீர்கள. என்
தேபாடயேயும், நபாட்டடையும் கபாப்பபாற்றை தவண்டுமபானைபால் நபான் தபபாயத்தேபான் ஆக தவண்டும். வநருக்கடியேபானை
சமயேம் இத. கபாசிப மன்னைரிடைம் வசபால்லுங்கள அவருடடையே படடை உதேவி ததேடவ. அதேற்கு நீங்கள 
தேடலடம தேபாங்கி வந்தேபால் தேபான் எனைக்கு நம்பிக்டக பிறைக்கும். இருக்கிறை நிடலடமடயேக் 
தகளவிப்பட்டைபால் நபான் தபபாவதேற்குளதளதயே அங்தக தபபார் மூண்டு விடுதமபா என்று பயேமபாயிருக்கிறைத" 
என்று அவரிடைம் உணர்ச்சிகரமபாக தவண்டிக் வகபாண்டைபான் அவன். அடதேக் தகட்டுக் வகபாண்டு அவர் 
கூறினைபார், "இளவரதச! கபாசிப மன்னைர் கூடை நீங்கள வசபால்லபாமலும் விடடைவபற்றுக் வகபாளளபாமலும் 
திரும்பிச் வசல்வடதே மன்னித்த விடுவபார். ஆனைபால் அந்தேப் வபண் கனைகமபாடலதேபான் நபான் திரும்பிச் 
வசன்றைதம், என்டனைக் தகளவிகடளக் தகட்டுத் திணறை அடிக்கப் தபபாகிறைபாள. குறும்புக்கபாரப் 
வபண்ணபாயிற்தறை அவள!"

"கனைகமபாடலயிடைமும் என் அன்டபயும் வபாழ்த்தக்கடளயும் வசபால்லுங்கள. பிடழத்தக் கிடைந்தேபால் 
எல்தலபாரும் எல்தலபாடரயும் மறுபடியும் சந்திப்தபபாம்" என்று வசபால்லும் தபபாததே குரல் தேழுதேழுத்தக் 
கண்களில் ஈரம் கசிந்த விட்டைத இரபாசசிம்மனுக்கு.

கப்பல் புறைப்படுவதேற்கு எல்லபா ஏற்பபாடுகளும் தேயேபாரபாகி விட்டைதேபாக தசந்தேன் வந்த வதேரிவித்தேபான். 
சக்கதசனைபாபதி குமபார பபாண்டியேனின் கபாதேருகில் ஏததேபா வசபால்லிச் சற்று ஒதக்குப் புறைமபாக ஒரு மூடலக்கு 
அடழத்தக் வகபாண்டு தபபானைபார். "இளவரதச! இவர்கதளபாடு கப்பலில் வந்த தேப்பி ஓடிப்தபபானை வபாலிபன்
யேபாவரன்று வகபாஞ்ச தநரத்தக்கு முன் இடடையேபாற்று மங்கலத்த அம்மணியிடைம் தகட்தடைன். அத 
தசந்தேனுக்குத் தேபான் வதேரியுவமன்று வவறுப்தபபாடு பதில் வசபால்லிவிட்டைபார்கள. நீங்கள அத பற்றிச் 
தசந்தேனிடைம் தகட்டீர்களபா?" என்று தகட்டை அவருக்கு, "நபான் தசந்தேடனைக் தகட்டை முதேல் தகளவிதயே 
அததேபான். ஆனைபால் அவன் அந்தே வபாலிபடனைப் பற்றியே இரகசியேத்டதேக் கப்பலில் தபபாகும் தபபாத 
விரிவபாகச் வசபால்வதேபாகக் கூறிவிட்டைபான். அந்தே வபாலிபடனைப் பற்றித் வதேரிந்த வகபாளளும் ஆவடல விடைக்
கபாட்டில் இறைந்தே வபண்டணப் பற்றிதயே எனைக்கு அதிகம் கவடலயேபாயிருக்கிறைத!" என்று 
குமபாரபபாண்டியேன் பதில் வசபான்னைபான்.

"சரி விடடை தேபாருங்கள. இன்னும் சில நபாட்களில் படடைதயேபாடு வந்த விழிஞத்தில் சந்திக்கிதறைன்" என்று 
டககூப்பி வணங்கிவிட்டுச் சக்கதசனைபாபதி கப்பலிலிருந்த கீதழ இறைங்கினைபார். கப்பலின் நங்கூரக் 
கயிறுகள அவிழ்க்கப்பட்டைனை. குழல்வபாயவமபாழி தகபாபத்ததேபாடு ஒரு மூடலயில் நின்று 
வகபாண்டிருப்படதே இரபாசசிம்மபான் பபார்த்தக் வகபாண்டைபான்.

"தகபாபப்படுகிறைவர்கவளல்லபாம் அடதே என் தமதலதயே வசலுத்தவவதேன்று டவத்தக் வகபாண்டைபால் நபான் 
ஒருவன் என்னை வசயயே முடியும்? குழல்வபாயவமபாழியின் தகபாபமில்லபாதே முகத்டதேயும், சிரிப்டபயும் நபான்
பபார்க்க ஆடசப்படுகிதறைன்" என்று வசபால்லிக் வகபாண்தடை அவள அருகில் வசன்றைபான் இரபாசசிம்மன். அததே
தநரத்தில் கப்பல் தடறையிலிருந்த வமதவபாக நகர்ந்தேத.

எங்தகபா பரபாக்குப் பபார்த்தக் வகபாண்டு நின்றை குழல்வபாயவமபாழி விருட்வடைன்று திரும்பினைபாள. அப்பப்பபா!
அந்தே முகத்தில் தேபான் எவ்வளவு தகபாபம்?

"மகபாமண்டைதலசுவரருடடையே கண் பபார்டவக்குத் தேபான் ஆற்றைல் அதிகம். இப்தபபாத பபார்த்தேபால் 
அவருடடையே வபண்ணின் கண்கள அடதே விடை அழுத்தேமபாகப் பபார்க்கும் சக்தி வபாயந்தேடவ என்றைல்லவபா 
நிடனைக்கத் ததேபான்றுகிறைத?"

"நிடனைப்பீர்கள! நிடனைப்பீர்கள! ஏன் நிடனைக்க மபாட்டீர்கள? தறைவிடயேப் தபபால் தவடைம் தபபாட்டு 
தவண்டியேடதேத் திருடிக் வகபாண்டு வசபால்லபாமல் ஓடிப் தபபாகிறை இளவரசருக்கு எத தவண்டுமபானைபாலும் 
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நிடனைக்க முடியுதம? ஆண்களுக்தக வஞ்சகக் குணம் அதிகம். வநஞ்சு அழுத்தேம் அதிகம். 
இல்லபாவிட்டைபால் அந்தேக் குட்டடை மனிதேர் என்னுடடையே அடறையிதலதயே என்டனை நுடழயேவிடைபாமல் 
தேடுத்த நிறுத்தி விட்டு, உங்கதளபாடு இரகசியேம் தபசுவதேற்குத் தணியே முடியுமபா? திடீவரன்று இரகசியே 
விஷயேங்கடள அறியேத் தேகுதியேற்றை மூன்றைபாவத தபரபாக மபாறிவிட்தடைன் தபபாலிருக்கிறைத நபான்! 
அப்படித்தேபாதனை?"

"தசந்தேன் வசயதேதில் தேவவறைன்னை குழல்வபாயவமபாழி! அரசபாங்கக் கபாரியேங்கடளப் தபசும் தபபாத வபண்கள
கூடை இருப்பத நல்லதில்டல தேபாதனை?"

"அப்படியேபானைபால் என் தேந்டதே தசந்தேடனை மட்டுதம தேனியேபாக இந்தேக் கப்பலில் அனுப்பியிருக்கலபாதம!"

"உண்டமதேபான்! நீ ஏன் வீணபாக அடலயே தவண்டும்?" என்று இரபாசசிம்மன் வசபான்னைதம் 
குழல்வபாயவமபாழியின் முகம் தபபானை தபபாக்டகப் பபார்க்க தவண்டுதம! குங்குமச் சிவப்பில் திடளத்தே 
அந்தே முகம் சினைத்தின் எல்டல இததேபான் என்று வசபால்வத தபபாலிருந்தேத.

"குழல்வபாயவமபாழி! இப்தபபாத உன்னுடடையே முகம் இந்தேச் சங்கின் நிறைத்டதேப் தபபால் அழகபாக 
இருக்கிறைத" என்று தவடிக்டகயேபாகச் வசபால்லிக் வகபாண்தடை, தேன் பட்டுப் டபயிலிருந்த வலம்புரிச் 
சங்டக வவளிதயே எடுத்தேபான் குமபாரபபாண்டியேன்.

அந்தேச் சங்டக அவனுடடையே டகயில் பபார்த்தேதம் அவள முகத்தில் தகபாபத்தின் சுவடு குன்றி வியேப்பின் 
சபாயேல் படைர்ந்தேத. வசம்பவழத் தீவில் வரும் தபபாத சந்தித்தே படைகுக்கபாரப் வபண் கூறியேடதே நிடனைத்தக் 
வகபாண்டைபாள அவள. அப்தபபாத தசந்தேனும் அங்தக வந்தேபான்.

"ஆ! வசம்பவழத் தீவில் அந்தேப் வபண் கூறியே தபபாததே நிடனைத்ததேன். இடதே இவ்வளவு விடல வகபாடுத்த 
வபாங்கியேவர் நீங்களபாகத்தேபான் இருக்க தவண்டும் என்று. நபான் நிடனைத்தேத சரியேபாகதவ இருக்கிறைத" என்று 
தசந்தேன் கூறினைபான்.

இரபாசசிம்மனுக்கு ஆச்சரியேமபாக இருந்தேத. அவர்கள வருகிறை வழியில் தேபாங்கள வசம்பவழத் தீவில் 
இறைங்கியேடதேயும், அந்தேப் வபண்டணச் சந்தித்த விட்டு வந்தேடதேயும் கூறினைபார்கள.

"அவள ஓர் அபூர்வமபானை வபண்1 ஒரு விதேத்தில் நபான் இப்தபபாத உயிருடைன் இருப்பதேற்குக் கூடை அவள 
தேபான் கபாரணம். அவடள என்னைபால் மறைக்கதவ முடியேபாத" என்று குமபாரபபாண்டியேன் மதிவதேனிடயேப் பற்றி 
உருக்கமபாகப் புடனைந்த வசபான்னை தபபாத குழல்வபாயவமபாழியின் புருவங்கள வடளந்த கண்கள 
சுருங்கினை.

'ஒரு வபண்ணிடைம் இன்வனைபாரு வபண்டணப் பற்றி மனைம் விட்டுப் புகழ்ந்த தபசுவதில் எவ்வளவு 
இடைர்ப்பபாடு இருக்கிறைத?' என்று மனைத்தக்குள நிடனைத்தக் வகபாண்டு வபாயத் தடிப்டப அடைக்கினைபான் 
இரபாசசிம்மன்.

"குமபாரபபாண்டியேருக்கு என்னை? எல்லபாப் வபண்களும் அவருக்குப் தபபாட்டி தபபாட்டுக் வகபாண்டு உதேவி 
வசயயே முன் வருகிறைபார்கள! வதேரிந்தம், வதேரியேபாமலும், சுயே உருவிலும், மபாறு தவடைத்திலும் அவடரத் 
ததேடிக் வகபாண்டு வருகிறைபார்கள. வபண்களின் உதேவிடயே அதமபாகமபாக வபறுகின்றை இந்தே ஓர் அம்சத்தில் 
அவர் வகபாடுத்த டவத்தேவர் தேபான்" என்று கண்களிலும், இதேழ்களிலும் குறும்பு மிளிரக் குத்தேலபாகச் 
வசபான்னைபாள குழல்வபாயவமபாழி.

"எந்தேப் வபண்ணும் நீ வசபால்லுகிறை மபாதிரி மபாறுதவடைம் தபபாட்டுக் வகபாண்டு எனைக்கு உதேவி வசயயே 
இதவடர வரவில்டலதயே, குழல்வபாயவமபாழி! நீ உளபடைச் சுயே உருவுடைன் தேபான் எனைக்கு உதேவி 
வசயதிருக்கிறைபாய!" என்று நடகத்தேவபாதறை அவளுக்குப் பதில் வசபான்னைபான்.

"ஏன் தேங்களுக்கு மபாறுதவடைத்தில் அதிகப் பற்று உண்வடைன்று சமீபகபாலத்த நிகழ்ச்சிகளபால் வதேரியே 
வருகிறைததே" என்றைபான் தசந்தேன். அவன் வசபாற்கடள இடடைமறித்தக் குழல்வபாயவமபாழி, "ஐயேபா, 
வதேன்பபாண்டி நபாட்டு இளவரதச! வகபாஞ்சம் நபான் வசபால்கிறைபடி தகட்டு என்தனைபாடு கீழ்த்தேளத்த 
அடறைக்கு வந்தீர்களபானைபால் உங்கடள ஆண் தவடைத்ததேபாடு சந்திக்க வருகிறை வபண்களும் உண்டு 
என்பதேற்குச் சரியேபானைவதேபாரு அடடையேபாளம் என்னைபால் கபாட்டைமுடியும்" என்று இரபாசசிம்மடனை அடறைகூவி 
அடழத்தேபாள. அவள ஏததேபா விடளயேபாட்டுத் தேனைமபானை வபபாயக் தகபாபத்ததேபாடு அப்படிச் வசபால்கிறைபாள 
என்று எண்ணிக் வகபாண்டு, "ஆகபா! நபான் தேபாரபாளமபாக உன்தனைபாடு கீழ்த்தேளத்த அடறைக்கு வரத் 
தேயேபாரபாயிருக்கிதறைன்! கப்பல் விழிஞத்டதே அடடைகிறை வடரயில் நீயும் தசந்தேனும் எடதே எடதேச் 
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வசபால்கிறீர்கதளபா அடதேவயேல்லபாம் அப்படிதயே தகட்டு விடுவவதேன்று இருக்கிதறைன். விழிஞத்டதே 
அடடைந்த அரண்மடனைக்குப் தபபானை பின்பு தேபான் என் தேபாயேபாரும் மகபாமண்டைதலசுவரரும் வசபால்கிறைபடி 
தகட்க தவண்டும்" என்று வசபால்லிக் வகபாண்தடை கீதழ இறைங்கித் தேளத்தக்குப் தபபாவதேற்கபாக நடைந்தேபான் 
இரபாசசிம்மன். குழல்வபாயவமபாழியும், தசந்தேனும் அவன் பின்னைபால் வசன்றைபார்கள.

"அம்மணி! சற்று முன் குமபாரபபாண்டியேரிடைம் தேங்கள தேந்டதேயின் அவசரச் வசயதிடயேக் கூறுவதேற்கபாக 
அடழத்தப் தபபானைதபபாத தேங்கடள அடறைக்குள விடைபாமல் கதேடவத் தேபாழிட்டைதேற்கு மன்னிக்க தவண்டும்.
தேங்கடள அவமபானைப்படுத்தே தவண்டுவமன்று நபான் அப்படிச் வசயயேவில்டல. தேங்கள தேந்டதேயின் 
கட்டைடளக்கு மரியேபாடதே வசயயேதவ அப்படிச் வசயததேன். தேபாம் கூறியேனுப்பியே வசயதிடயே இளவரசரிடைம் 
நபான் வசபால்லும் தபபாத எங்கள இருவடரயும் தேவிர தவவறைவரும் உடைனிருக்கலபாகபாவதேன்பத 
மகபாமண்டைதலசுவரரின் கட்டைடள" என்று தபபாகும் தபபாத குழல்வபாயவமபாழியின் அருகில் நடைந்த 
வகபாண்தடை கூறினைபான் தசந்தேன்.

குழல்வபாயவமபாழி அதேற்கு ஒன்றும் பதிதல வசபால்லவில்டல. தவகமபாகத் தேன் அடறைக்குள தபபாய 
ஆண்கள அணிந்த வகபாளளக்கூடியே அங்கி, தேடலப்பபாடக முதேலியே சில உடடைகடள எடுத்தக் வகபாண்டு 
வந்த குமபாரபபாண்டியேனுக்கு முன்னைபால் தபபாட்டைபாள. தசந்தேனும் அருகில் நின்றைபான்.

அவற்டறைப் பபார்த்த விட்டு, "இடவ யேபாருடடையேடவ?" என்று தகட்டைபான் இரபாசசிம்மன்.

"எங்கள கப்பலில் எங்களுக்குத் வதேரியேபாமல் மபாறுதவடைம் தபபாட்டுக் வகபாண்டு ஏறிக் கடடைசியில் 
எங்கடளதயே ஏமபாற்றி விட்டுப் தபபானை ஒரு நயேவஞ்சகப் வபண்ணினுடடையேடவ இடவ. அந்தேப் வபண் 
இவ்தவடைத்தில் உங்கடளத்தேபான் ததேடிக் வகபாண்டு வந்திருக்கிறைபாள. இதேற்குள உங்கடளச் சந்தித்தேபாலும் 
சந்தித்திருப்பபாள. என் வபாயில் தணிடயேத் திணித்த என்டனைக் கட்டிப் தபபாட்டு விட்டுத் தேப்பிப் தபபாகும் 
தபபாத அந்தே நன்றி வகட்டைவள உங்கடளச் சந்திப்பதேற்குப் தபபாவதேபாகத்தேபான் கூறினைபாள" என்று சினைம் 
வபபாங்கப் படைபடைப்தபபாடு வபார்த்டதேகடள இடறைத்தேபாள மகபாமண்டைதலசுவரரின் வபண்.

"குமபாரபபாண்டியேதர! தேப்பிப்தபபானை இடளஞடனைப் பற்றி என்னிடைம் தேனியேபாகக் தகட்டீர்களல்லவபா? 
அடதே இப்தபபாத வதேரிந்த வகபாளளுங்கள. இந்தே உடடைகளில் தேபான் அந்தே இரகசியேம் இருக்கிறைத" என்று 
வசபால்லிவிட்டுச் தசந்தேனும் தசர்ந்த வகபாண்டு சிரித்தேபான்.

"விளங்கும்படியேபாகத்தேபான் வசபால்லுங்கதளன்! நீங்கள இரண்டு தபருமபாக என் சிந்தேடனைடயேக் 
குழப்புகிறீர்கதள? இந்தே உடடைகடள அணிந்திருந்தேத யேபார்? இப்தபபாத எங்தக?" என்று தகட்டைபான் 
இரபாசசிம்மன்.

"தவறு யேபாரபாயிருக்க முடியும்? தீரச் வசயேல்கடளயும் முரட்டுக் கபாரியேங்கடளயும் வீரர்களின் உடைன் 
பிறைந்தேவர்களபால்தேபாதனை வசயயே முடியும்? வதேன்பபாண்டி நபாட்டுத் தேளபதி வல்லபாளததேவனின் அருடமத் 
தேங்டக பகவதிதேபான் இந்தே தவடைத்தில் வந்த, இந்தேக் கப்பலில் கூத்தேன் என்று வபயேர் பூண்டு 
நடைமபாடினைபாள. கப்பல் ஈழ நபாட்டுக் கடைற்படடை வீரர்களிடைம் பிடிபட்டைதம் தவடைத்டதேக் கடலத்தவிட்டுத்
தேப்பி விட்டைபாள. அந்தே தவடைத்டதேக் கடலத்தே இரகசியேம் எங்கள இருவருக்கும் தேபான் வதேரியும்."

இவ்வபாறு தசந்தேன் அப்தபபாத வசபால்லிக் வகபாண்தடை வந்தே தபபாத குமபாரபபாண்டியேனின் வபாயிலிருந்த 
தசபாகக் குரல் ஒன்று எழுந்த ஒலித்தேத. வபபாறியேற்றை பபாடவ தபபால் தசபார்ந்த கப்பலின் தேளத்தில் வீழ்ந்த 
இரண்டு டககளபாலும் தேடலடயேப் பிடித்தக் வகபாண்டைபான் அவன். தசந்தேனும் குழல்வபாயவமபாழியும் 
இரபாசசிம்மனின் நிடலடயேக் கண்டு பதேறிப் தபபானைபார்கள.

"என்னை? அந்தேப் வபண் உங்கடளயும் சந்தித்த ஏதேபாவத ஏமபாற்றி விட்டைபாளபா? ஏன் இப்படிச் தசபார்ந்த 
தபபாயத் தேடலயில் டகடயே டவத்தக் வகபாண்டு உட்கபார்ந்த விட்டீர்கள? அல்லத கப்பல் வசல்கிறை 
தவகத்தில் மயேக்கம் உண்டைபாகிறைதேபா?" என்று தகட்டைபான்.

"ஐதயேபா! இவதேன்னை? இப்படி அல்லித் தேண்டு மபாதிரித் தவண்டு விழுகிறீர்கள? உங்கள உடைம்புக்கு 
இருந்தேபாற் தபபால் இருந்த என்னை வந்த விட்டைத?" என்று கூறிக் வகபாண்தடை கீதழ குனிந்த ஆதேரவபாகக் 
குமபாரபபாண்டியேனின் உடைம்டபத் தேபாங்கிக் வகபாண்டைபாள குழல்வபாயவமபாழி.

குமபாரபபாண்டியேன் விழிகள இடமயேபாமல் சூன்யேத்டதே வவறித்தப் பபார்த்தக் வகபாண்தடை தேடலயில் 
டவத்தே டககடள எடுக்கபாமல் வநடுதநரம் கிடைந்தேபான்.

பின்பு நிதேபானைமபாக வபாய திறைந்த அவர்கள இருவடரயும் பபார்த்த ஒவ்வவபாரு வபார்த்டதேயேபாகச் வசபான்னைபான்:
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"தேமனைன் ததேபாட்டைத்தக்கும் வபபாலன்னைறுடவக்கும் இடடையிலுளள கபாட்டில் மரணவமன்று அந்தேப் 
வபண்ணுக்கு விதி இருந்தேத தபபாலிருக்கிறைத. பபாவம்! இங்கிருந்த தேப்பிதயேபாடி என்டனைச் சந்திக்க வந்தே 
வழியில் இயேற்டகயின் கூத்தக்குப் பலியேபாகி இறைந்த தபபாய விட்டைபாள அவள!"
-----------
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3.11. படடைகள புறைப்பட்டைனை

வடைதிடச மன்னைர்களின் வபரும் படடைடயே அணி வகுக்கவும், திட்டைமிடைவும், வகபாடும்பபாளூரில் இரண்டு
மூன்று நபாட்கள கழிந்த விட்டைனை. வதேற்தகயுளள குழப்பமபானை நிடலகள ஒவ்வவபான்றைபாகத் வதேரியேத் 
வதேரியே வடைதிடசயேரசர்களின் மனைத்திடைம் அதிகமபாயிற்று.

படடைவயேடுப்புக்கு முன்னைபால் கடடைசியேபாக அவர்களுக்குக் கிடடைத்தே வசயதி, 'மகபாமண்டைதலசுவரருக்கும்,
வதேன்பபாண்டி நபாட்டின் ஏடனையே கூற்றைத் தேடலவர்களுக்கும் கருத்த தவறுபபாடு ஏற்பட்டிருக்கிறைத' 
என்பத ஆகும்.

'இரபாசசிம்மன் அரசுரிடமப் வபபாருளகடளத் திருடிக் வகபாண்டு ஓடிப் தபபாயவிட்டைபான். முத்தக்குளி 
விழபாவில் குழப்பம் நடைந்த விட்டைத. மகபாமண்டைதலசுவரடரக் கூற்றைத் தேடலவர்கள மதிக்கவில்டல. 
கரவந்தேபுரத்தப் படடையும், தேங்கள படடையும் தேவிர தவறு படடையுதேவி இதவடரயில் அவர்களுக்குக் 
கிடடைக்கவில்டல. அந்தேரங்கமபானை பிணக்கு ஒன்று தேளபதி வல்லபாளததேவனுக்கும் 
மகபாமண்டைதலசுவரருக்கும் மனைத்தேளவில் இருக்கிறைத' என்று இந்தேச் வசயதிகவளல்லபாம் வமபாத்தேமபாகச் 
தசர்ந்த தேங்களுடடையே வவற்றிக்கு மிகவும் சபாதேகமபானை சூழ்நிடலடயேத் வதேன் திடசயில் உண்டைபாக்கி 
வருவதேபாகச் தசபாழன் முதேலியே ஐந்த வடைதிடசயேரசர்களும் எண்ணினைர்.

திட்டைமிட்டிருந்தேபடிதயே படடைகடள இரண்டு பிரிவபாகப் பிரித்தக் வகபாண்டு புறைப்பட்டு விட்டைபார்கள 
அவர்கள. தசபாழனும், வகபாடும்பபாளூரபானும் எதிர்பபார்த்தேத தபபால் வதேன் பபாண்டி நபாட்டுப் படடைகள 
மதடரக்தகபா, அதேற்கு அப்பபாற்பட்டை இடைத்தக்தகபா எதிர்வகபாண்டு வந்த தேபாக்கவில்டல. வநல்தவலிக் 
தகபாட்டைத்தக்குள புகுந்த வதேன்பபாண்டி நபாட்டு எல்டலடயே வநருங்குகிறை வடரயில் அவர்களுக்கு 
எதிர்ப்தப இல்டல.

ஆனைபால் வவளளூருக்கு அருகில் கரவந்தேபுரத்தப் படடை எதிர்த்த நின்றைத. அததேபாடு தசர நபாட்டுப் படடை 
வீரர்களும் வபருவபாரியேபானை அளவில் வதேன்பட்டைனைர். வடைதிடசப் படடைடயே நடைத்திக் வகபாண்டு 
வந்தேவர்களுக்கு அப்தபபாததேபான் உண்டம புரிந்தேத. "ஓதகபா! விட்டுப் பிடிக்கும் சூழ்ச்சிடயே மனைத்திற் 
வகபாண்டு பபாண்டி நபாட்டு படடைகள இந்தே ஏற்பபாட்டடைச் வசயதிருக்கின்றைனை. ஆனைபாலும் 
மகபாமண்டைதலசுவரர் வகட்டிக்கபாரர்தேபான். தசரநபாட்டுப் படடை உதேவி இவர்களுக்குக் கிடடைத்திருக்க 
முடியேபாத என்று நபாம் நிடனைத்த மகிழ்ந்த வகபாண்டிருக்கிதறைபாம். இங்தக வந்த பபார்த்தேபால் எதிர்த்த 
நிற்கும் படடைகளில் அதிகமபானைடவ தசரநபாட்டிலிருந்த வந்திருக்கின்றைனை" என்று தபபார் ஆரம்பமபாகு 
முன் களத்தில் நின்று வகபாண்டு தேன் நண்பர்கள நபால்வரிடைமும் கூறினைபான் தசபாழ மன்னைன்.

"இன்வனைபாரு வசயதிடயேயும் நபாம் கவனிக்க தவண்டும். இத வடரயில் தேளபதி வல்லபாளததேவனும், 
அவன் வபபாறுப்பிலுளள படடைகளும் களத்தக்கு வந்த தசரவில்டலவயேன்று வதேரிகிறைத. இடதேப் 
பற்றியும் நபாம் சிந்திக்க தவண்டும்!" என்றைபான் வகபாடும்பபாளூர் மன்னைன்.

அவன் கூறியேத வமயதேபான்! வடைதிடசப் படடைகடளத் தேடுத்தப் தபபார் வசயவதேற்கபாக வநல்தவலிக்கும் 
கரவந்தேபுரத்தக்கும் இடடைதயே எதிர்வகபாண்டை பபாண்டியேப் வபரும் படடையில் தேளபதி வல்லபாளததேவன் 
வதேன்படைவில்டல. கரவந்தேபுரத்தக் குறுநிலதவள வபரும்வபயேர்ச்சபாத்தேனும், தசர நபாட்டிலிருந்த வந்த 
படடைடயே நடைத்திக் வகபாணர்ந்தே படடைத் தேடலவன் ஒருவனும் தேபான் தபபார்க்களத்தில் 
வபபாறுப்பபானைவர்களபாக முன்னைபால் நின்றைபார்கள. தசர நபாட்டுப் படடை வபபாதியேமடல வழியேபாகக் 
கரவந்தேபுரத்தில் வந்த வபரும்வபயேர்ச்சபாத்தேனின் படடைதயேபாடு தசர்ந்த வகபாண்டிருந்தேத.

இரண்டு படடைகளும் சந்தித்தே இடைத்தில் தேபாமதேமின்றிப் தபபார் வதேபாடைங்கிவிட்டைத. தேளபதி 
வல்லபாளததேவன் களத்தில் வதேன்படைபாதேதேனைபால் அவன் எந்தேக் கணத்திலும் தவவறைபாரு திடசயிலிருந்த 
படடைகளுடைன் வந்த தேங்கடளத் திடீர்த் தேபாக்குதேலுக்கு ஆளபாக்கலபாதமபா என்று வடைதிடச மன்னைர்களுக்கு 
உளளூர பயேம் இருந்தேத. எந்தே விதேத்தில் எத்திடசயிலிருந்த திடீர்த் தேபாக்குதேல் ஏற்பட்டைபாலும் அடதேச் 
சமபாளிக்கத் தேக்கபடி தேங்கள வபரும் படடைடயேப் பிரித்த வகுத்தக் வகபாண்டு தபபாடரச் வசயதேனைர் 
வடைதிடச மன்னைர்கள.

அததே நிடலயில் அததே இடைத்தில் சில நபாட்கள தபபார் நீடித்தேத. முதேலில் இரு பக்கத்திலும் வவற்றி 
ததேபால்விகள அதிகமின்றி மந்தேமபாக இருந்தே தபபார் மூன்றைபாம் நபாள கபாடலயில் நிடல மபாறிவிட்டைத. முதேல்
இரண்டு நபாட்களிலும் தேபாக்குதேடல நன்றைபாகச் சமபாளித்தே கரவந்தேபுரத்தப் படடை சற்தறை தேளர்ந்தேத. தசரர் 
படடை உடைனிருந்தம் பயேனின்றிப் பின் வபாங்குகிறை நிடலடம ஏற்படும் தபபாலிருந்தேத. 
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வபரும்வபயேர்ச்சபாத்தேன் நிடலடமயின் வநருக்கடிடயே உடைதனை மகபாமண்டைதலசுவரருக்குச் 
வசபால்லியேனுப்பினைபான். பபாவம்! மகபாமண்டைதலசுவரருக்கு உண்டைபாகியிருந்தே தவறு வநருக்கடிகடளப் 
பற்றி அவனுக்குத் வதேரியேபாதேல்லவபா? தபபார்க்களத்திலிருந்த வபரும்வபயேர்ச்சபாத்தேன் அனுப்பியே அவசரத் 
தூதேன் தபபாயச் தசருவதேற்கு முன் மகபாமண்டைதலசுவரரும், மற்றைவர்களும் எந்தே நிடலயில் இருந்தேபார்கள 
என்படதே முன்னைபாற் வசன்று கபாணலபாம்.

மனிதேனுக்கு அறிவின் பலம் அதிகமபாக ஆக தேன் தமலுளள நம்பிக்டகயும் சுயேபலமும் குடறைவனை தபபால் 
ஒரு பயேம் அந்தேரங்கமபாக உண்டைபாவத இயேற்டக.

கூற்றைத் தேடலவர்களின் எதிர்ப்பபால் தேமக்கு எத்தேடகயே வதேபால்டலகள விடளயுவமன்படதே மிகக் குறுகியே 
கபாலத்திதலதயே மகபாமண்டைதலசுவரர் புரிந்த வகபாளள தநர்ந்தேத.

"குமபாரபபாண்டியேனும் திரும்பி வரவில்டல! வகபாடும்பபாளூரில் வடைதிடசப் படடைகள ஒன்று தசர்ந்த 
விட்டைதேபாகத் தேகவல் வதேரிகிறைத. நம்மிடைம் இருக்கிறை படடைவீரர்களின் வதேபாடக குடறைவு. ஆகதவ 
வதேன்பபாண்டி நபாட்டின் ஒவ்வவபாரு பகுதியிலிருந்தம் கிடடைத்தேவடர வீரர்கடளச் தசர்த்தக் வகபாண்டு 
படடையின் வதேபாடகடயேப் வபருக்குவத உன் கடைடம. எனைதவ என்னுடடையே இந்தேத் திருமுகத்டதேப் 
படித்தேவுடைன் நீதயே ஊர் ஊரபாகச் வசன்று என் விருப்பத்டதேச் வசபால்லிப் புதியே படடை வீரர்கடளச் 
தசர்க்கவும்" என்று மகபாமண்டைதலசுவரர் தகபாட்டைபாற்றுப் படடைத் தேளத்திலிருந்தே தேளபதிக்கு ஓர் அவசரக் 
கட்டைடள அனுப்பியிருந்தேபார். அதேற்கு முதேல் நபாள தேபான் அம்பலவன் தவளபான் இடடையேபாற்று 
மங்கலத்திலிருந்த ஆயுதேங்கடளக் வகபாண்டு வந்த வகபாடுத்த விட்டு, மகபாமண்டைதலசுவரரின் 
திடகப்பபானை உண்டமயேடைங்கியே ஓடலடயேயும் தேந்த தபபாயிருந்தேபான். அவற்றைபால் அவர் மீத பயேமும், 
வவறுப்பும் தேளபதிக்கு உண்டைபாகியிருந்தேபாலும், கட்டைடளடயே நிடறைதவற்றைப் புறைப்பட்டைபான். தேன் 
அதிகபாரத்தக்கு உட்பட்டை சிறு படடைத் தேடலவர்களில் சிலடரயும் உடைன் அடழத்தக் வகபாண்டு 
முக்கியேமபானை ஊர்களில் சுற்றினைபான் அவன்.

மூன்று தினைங்களுக்குப் பின் தேளபதியிடைமிருந்த மகபாமண்டைதலசுவரருக்குக் கீழ்க்கண்டை பதில் ஓடல 
வந்த தசர்ந்தேத.

"தேங்கள கட்டைடளப்படிதயே படடைவீரர்கடள தசர்ப்பதேற்கு ஊர் ஊரபாகச் வசன்று அடலந்ததேன். 
அடலந்தேதேற்குப் பயேனில்டல. தேங்கள பிரததேசமபாகியே மருங்கூர்க் கூற்றைம் ஒன்றில்தேபான் சில நூறு ஆட்கள 
படடையில் தசர்ந்தேனைர். மற்றை கூற்றைங்களிவலல்லபாம் படடையிற் தசர முன்வரவில்டல. அங்கங்தக கூற்றைத் 
தேடலவர்கடளச் சந்தித்தப் படடைக்கு வீரர்கள தசர்க்கும் முயேற்சியில் எங்கதளபாடு ஒத்தடழக்குமபாறு 
தகட்டுக் வகபாண்டு தேங்கள கட்டைடளடயேக் கபாண்பித்ததேன். அவர்களில் எவரும் ஒத்தடழக்க 
இணங்கவில்டல. தேங்கள பகுதியிலிருந்த யேபாரும் தபபாருக்கு ஆட்கள தசர்க்க விருப்பமில்டல என்று 
கண்டிப்பபாகச் வசபால்லிவிட்டைனைர். நபான் திரும்பிவிட்தடைன். தேங்களுடடையே அடுத்தே கட்டைடளடயே 
எதிர்பபார்த்தக் தகபாட்டைபாற்றுப் படடைகதளபாடு கபாத்திருக்கிதறைன்." இந்தேப் பதிடலக் கண்டு அவர் 
திடகக்கவில்டல. ஏவனைன்றைபால் தேளபதியின் தமற்கண்டை பதில் கிடடைக்கு முன்தப மகபாமண்டைதலசுவரர் 
தவறு ஒரு வடகயிலும் படடை உதேவிக்கு ஏற்பபாடு வசயதிருந்தேபார். மகபாரபாணி வபானைவன்மபாததேவி 
டகப்படைதவ படடை உதேவி வசயயுமபாறு தவண்டுதேல் திருமுகம் ஒன்று எழுதி வபாங்கி, அடதே மிக 
அவசரமபாகச் தசர நபாட்டுக்குக் வகபாடுத்த அனுப்பினைபார்.

அவர் எதிர்பபார்த்தேடதே விடைச் தசர மன்னைனிடைமிருந்த மறுவமபாழி கிடடைத்தேத. தேனைக்கு உடைல் 
நலமில்லபாடமயேபால் தேபாதனை தநரில் தபபாரில் உதேவி வசயயே வரமுடியேவில்டல வயேன்றும், தேன் 
படடைகடளப் வபபாதிடக மடல வழியேபாகக் கரவந்தேபுரத்தக் தகபாட்டடைக்கு உடைதனை அனுப்பி 
டவப்பதேபாகவும் தசர மன்னைன் வதேரிவித்திருந்தேபான். அதேன்படிதயே தசரர் படடைகள கரவந்தேபுரத்தக்குப் 
புறைப்பட்டு விட்டைனை.

உடைதனை மகபாமண்டைதலசுவரர் கரவந்தேபுரத்தக் குறுநிலதவள வபரும்வபயேர்ச்சபாத்தேனுக்குச் தசரர் படடை 
உதேவி வருவடதேக் குறிப்பிட்டு, எந்தேக் கணத்தில் வடைக்தகயிருந்த படகவர் வந்தேபாலும் எதிர்க்கத் 
தேயேபாரபாயிருக்குமபாறு அறிவித்த ஒரு தூதேடனை அனுப்பினைபார்.

வதேன்பபாண்டி நபாட்டுப் படடைகடளயும் தேளபதி வல்லபாளததேவடனையும் மட்டும் வடைக்கு எல்டலயில் 
எதிர்த் தேபாக்குதேலுக்குப் தபபாகவிடைபாமல் தகபாட்டைபாற்றிதலதயே நிறுத்தி டவத்திருந்தேபார் அவர். அதேற்கும் ஒரு
கபாரணமிருந்தேத. தசந்தேனும் குழல்வபாயவமபாழியும் குமபாரபபாண்டியேனுடைன் விழிஞத்தக்கு வந்த தசரும் 
கப்படல அவர் ஒவ்வவபாரு நபாளும் எதிர்பபார்த்தக் வகபாண்டிருந்தேபார். அடதேப் பற்றி மகபாரபாணியிடைமும் 
கூறி அவருடடையே ஆவடல வளர்த்த விட்டிருந்தேபார். குமபாரபபாண்டியேன் வந்தேதம், அவடனைக் கலந்த 
வகபாண்டு தகபாட்டைபாற்றிலுளள படடைகடளயும், தேளபதிடயேயும் தபபார் முடனைக்கு அனுப்பலபாவமன்பத 
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மகபாமண்டைதலசுவரரின் நிடனைப்பபாயிருந்தேத. எந்தே விநபாடியில் குமபாரபபாண்டியேன் கப்பல் தேம் 
வபண்ணுடைனும் தசந்தேனுடைனும் வந்த இறைங்கினைபாலும் உடைதனை ஓடி வந்த அடதேத் தேமக்குத் 
வதேரிவிப்பதேற்கபாக விழிஞத்தக்கு ஆள அனுப்பியிருந்தேபார் அவர். தேளபதிக்குத் வதேரியேபாமல் அவருடடையே 
ஆள விழிஞத்தில் கபாத்திருக்க ஏற்பபாடு வசயதிருந்தேபார் அவர். அவருக்குத் வதேரியேபாமதல தேன்னுடடையே 
சபார்பில் ஆபத்ததேவிகள தேடலவடனை விழிஞத்தில் கபாத்திருக்க ஏற்பபாடு வசயதிருந்தேபான் தேளபதி. 
குமபாரபபாண்டியேன், தேம் மகளுடைனும், தசந்தேனுடைனும் வந்த தசர தவண்டுவமன்று அவர் எதிர்பபார்த்தேபார். 
குமபாரபபாண்டியேன் தேன் தேங்டக பகவதிதயேபாடு விழிஞத்தில் வந்த இறைங்க தவண்டுவமன்று 
வல்லபாளததேவன் எதிர்பபார்த்தேபான். அவர்கள இருவருக்கும் அப்பபால், ஒவ்வவபாரு கணமும் ஆடசயும் 
பபாசமும் தடிக்கத் தேபாயடமப் தபரபாவலுடைன் மகபாரபாணியும் அந்தே வரடவ எதிர்பபார்த்தக் 
வகபாண்டிருந்தேபார். இந்தே நிடலயில் தேபான் வவளளூருக்கு அருகில் இரண்டு படடைகளும் டககலந்தே வசயதி 
வதேரிந்தேத. நிடலடம அவ்வளவுக்கு முற்றியே பின்பும் தகபாட்டைபாற்றிலுளள தசடனைகடளயும், 
தேளபதிடயேயும் தபபார் முடனைக்கு அனுப்பபாமல் டவத்தக் வகபாண்டிருப்பத நியேபாயேமபா என்று எண்ணித் 
தேயேங்கினைபார் மகபாமண்டைதலசுவரர். தபபார் வதேபாடைங்கிச் சில நபாட்கள கழிந்தே பின்பும் குமபாரபபாண்டியேன் 
வரவு பற்றி ஒன்றும் வதேரியேவில்டல. என்னை வசயவவதேன்று அவர் சிந்தித்தக் வகபாண்டிருந்தே தபபாத, தபபார்
முடனையிலிருந்த வபரும்வபயேர்ச்சபாத்தேன் அனுப்பியே தூதேன் அவசரமபாக வந்த அபபாயே நிடலடயேத் 
வதேரிவித்தேபான். அவன் வதேரிவித்தேதிலிருந்த வடைதிடசப் படடைடயே எதிர்க்கக் கரவந்தேபுரத்த வீரர்களும், 
தசரநபாட்டுப் படடைகளும் கபாணவில்டல என்று வதேரிந்தேத. மகபாமண்டைதலசுவரதர தநரில் புறைப்பட்டுக் 
தகபாட்டைபாற்றுப் படடைத் தேளத்தக்குப் தபபானைபார். அவசரமபாகத் தேளபதிடயேச் சந்தித்தேபார். தபபார் முடனை 
நிடலடயேக் கூறினைபார்.

"தேளபதி! படடைகடள மட்டும் இப்தபபாததே அவசரமபாகக் கரவந்தேபுரத்தக்கு அனுப்பு. நீ சிறித பின் தேங்கிப்
தபபாகலபாம். எனைக்கு உன்னிடைம் வகபாஞ்சம் தபச தவண்டும்" என்றைபார் மகபாமண்டைதலசுவரர். அவர் 
வசபாற்படிதயே தேபான் தபபாகபாமல், படடைகடள மட்டும் அனுப்பிவிட்டு அவடரத் தேனிதயே சந்தித்தேபான் 
தேளபதி. மகபாமண்டைதலசுவரர் கண்கள சிவக்க ஆத்திரத்ததேபாடு அவடனைப் பபார்த்தேபார்.

"குமபாரபபாண்டியேர் வந்த உன்டனை விசபாரித்தத் தீர்ப்புக் கூறுகிறை வடரயில் தபபாருக்குத் தேளபதியேபாக நீ 
தேடலடம தேபாங்கி நிற்க விடை மபாட்தடைன் நபான். நீ குற்றைவபாளி. என் ஆடணடயே மீறி எனைக்குத் வதேரிந்தம் 
வதேரியேபாமலும் பல சதிக் குற்றைங்கடள நீ வசயதிருக்கிறைபாய" என்று திடீவரன்று எரிமடல வவடித்தேத 
தபபால் கடுங்குரலில் இடரந்தேபார் அவர். அறிவின் அடைக்கத்டதே மீறி அவர் ஆத்திரமபாகப் தபசுவடதே 
வல்லபாளததேவன் அப்தபபாததேபான் முதேன்முடறையேபாகக் கண்டைபான். அவனுடடையே கண்களும் சினைக் 
குறிப்டபக் கபாட்டினை. அவன் முகத்தில் தகபாபம் படைர்ந்தேத.
---------
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3.12. அறிவும் வீரமும்

படடைகடளப் தபபார்முடனைக்கு அனுப்பச் வசயகிறைவடர தேன்னிடைம் தகபாபித்தக் வகபாளளபாமல் தேந்திரமபாக 
நடைந்த வகபாண்டை மகபாமண்டைதலசுவரர், கபாரியேம் முடிந்தேதம் அவ்வபாறு கண்டிப்பும், கடுடமயும் 
கபாட்டுவபாவரன்று தேளபதி எதிர்பபார்க்கதவ இல்டல. வபபாங்கும் சினைத்ததேபாடு அவர் வபாரி இடறைத்தே வரம்பு 
கடைந்தே ஆத்திரச் வசபாற்கள அவனைத இயேற்டகக் குணமபானை முரட்டுத் தேனைத்டதேக் கிளர்ந்வதேழச் வசயதேனை. 
பழக்கப்படைபாதே புதப் பபாகன் பயேந்த வகபாண்தடை வபரியே மதே யேபாடனைடயே வநருங்குகிறை மபாதிரித் தேயேங்கும் 
மனைத்ததேபாடும், தேயேங்கபாமல் சிவந்த சினைம் கனைலும் கண்கதளபாடும் மகபாமண்டைதலசுவரடரப் பபார்த்தேபான் 
தேளபதி. அந்தேப் பபார்டவடயேப் வபபாறுக்கபாமல் சீறினைபார் மகபாமண்டைதலசுவரர். "அப்படிப் பபார்க்கபாததே, நீ. 
உன் தகபாபம் என்டனை ஒன்றும் வசயத விடை முடியேபாத. அன்று கன்னியேபாகுமரியிலிருந்த நீ இடடையேபாற்று 
மங்கலத்தக்கு என்டனைத் ததேடிக் வகபாண்டு வந்தே இரவிலிருந்த இந்தே விநபாடி வடர ஒவ்வவபான்றைபாக 
எத்தேடனைத் தேவறுகள புரிந்திருக்கிறைபாய என்று எண்ணிக் வகபாண்தடை வந்திருக்கிதறைன் நபான். 
ஒழுக்கத்டதேயும், பண்டபயும் தபபாற்றி ஆளத் வதேரியேபாதே நீ படடைகடள ஆளத் தேகுதியேற்றைவன்."

"நிறுத்தங்கள. மகபாமண்டைதலசுவரர் என்றை பதேவிக்கும் அறிவிக்கும் என் வநஞ்சம் வசலுத்தி வந்தே 
மரியேபாடதேடயே நபான் விடை தவண்டியே கபாலம் இப்தபபாத வந்த விட்டைத. இந்தேக் கணம் முதேல் அந்தே 
மகபாதமடதேடயே நபான் ஒரு சபாதேபாரண எதிரியேபாகப் பபாவிக்க தவண்டியேததேபான். நபான் சபாதேபாரண எதிரியேபாகப் 
பபாவிக்கத்தேக்க மனிதே உணர்ச்சிக்கு அவரும் ஆளபாகி விட்டைபார்" என்று தேளபதி அவர் முகத்டதேத் 
தணிவுடைன் நிமிர்ந்த பபார்த்தக் வகபாண்தடை கூறினைபான். அவன் வபார்த்டதேகள அவருடடையே தகபாபத்டதே 
தமலும் தூண்டிவிட்டைனை.

"முட்டைபாளகளின் மரியேபாடதேடயே அறிவபாளிகள எப்தபபாததம எதிர்பபார்ப்பதில்டல, தேளபதி! என்டனை 
எதிரியேபாக ஏற்றுக் வகபாளகிறை அளவுக்கு நீ வபரியேவன் என்படதேக் கூடை நபான் ஒப்புக் வகபாளளத் 
தேயேபாரபாயில்டல. ஓர் இரகசியேத்டதே நீ இந்தேச் சமயேத்தில் என்னிடைமிருந்த வதேரிந்த வகபாள. அறிவின் நுனி 
மிகவும் கூர்டமயேபானைத. நன்றைபாகத் தீட்டைப்பட்டை கத்திடயேப் தபபால் சந்தேர்ப்பமும் வீசும் இலக்கும் 
கிடடைத்தேபால் அதேற்கு எடதேயும் குத்தி அழிக்க வலிடம உண்டு. சந்தேர்ப்பமும் இலக்கும் தேவறிவிட்டைபால் 
டக தேவறி விழுந்த தேபாதனை கூரழியும் கத்திடயேப் தபபால் தேன்டனைதயே அழித்தக் வகபாளள 
தவண்டியேததேபான்."

தேளபதியின் முகத்தில் தகபாப வவறி கூத்தேபாடியேத. டககள எதேற்கபாகதவபா தடித்தேனை. முகம் முழுவதம் 
கருடணக் கலப்பற்றை வகபாடுடம மறைம் வந்த குடி வகபாண்டிருந்தேத. அவன் வவறியேனைபாக மபாறினைபான்.

"மகபாமண்டைதலசுவரதர! எனைக்கு அறிவின் வலிடமடயேப் பற்றியே இரகசியேம் வதேரியே தவண்டியேததே 
இல்டல. ஆனைபால் வீரத்தின் இரகசியேம் இத தேபான் என்படதே இப்தபபாததே உங்களுக்குத் வதேரிவிக்கிதறைன். 
தேபான் அழிவதேபாயிருப்பினும் அப்படி அழியுமுன் தேன் எதிரிடயே முதேலில் அழித்தத் தீர்ப்பத தேபான் 
வீரத்தின் வலிடம" என்று கூறிக் வகபாண்தடை குபீவரன்று வபாடள உருவிக் வகபாண்டு அவர் தமல் 
பபாயந்தேபான்.

அவன் நிடனைத்தேத தபபால் அவர் பயேந்த ஓடைதவபா, திடுக்கிட்டுக் கூச்சலிடைதவபா இல்டல. அவன் அப்படிச்
வசயவபான் என்படதே முன்தப எதிர்பபார்த்தேவர் தபபால் அடசயேபாமல் நின்றைபார். அளப்பரியே ஆற்றைல் நிடறைந்தே 
தேம் கண்கடள இடமக்கபாமல் குத்தவதேற்கு வபாடள ஓங்கிக் வகபாண்டு வரும் அவடனைதயே பபார்த்தேபார். 
சலனைமும் அடசவுமற்றை சிடலயேபாகி விட்டைபாரபா அவர்? பின்னைபால் கட்டிக் வகபாண்டை டககடள எடுக்கபாமல் 
மபார்டப நிமிர்த்திக் வகபாண்டு நின்றை அந்தேத் ததேபாற்றைத்டதே வநருங்கி வநஞ்சுக்குக் குறிடவத்த வபாடள 
ஓங்கியே தபபாத தேளபதியின் டக வவடைவவடைவவன்று நடுங்கியேத. மனைமும் நடுங்கியேத. கபால்களும் 
நடுங்கினை. தநர்வகபாண்டு பபார்க்கும் அந்தேக் கண்கள இரண்டும் கணத்தக்குக் கணம் வபரியேதேபாயப் 
பிரம்மபாண்டைமபாய அகன்று விரிந்த தேன்தமற் கவிந்த தேன்டனை அமுக்குவத தபபால் ஒரு பிரடம 
ஏற்பட்டைத அவனுக்கு.

அந்தேப் பிரடம ஏற்பட்டை அடுத்தே விநபாடி அவன் முகம் வவளிறியேத. கண்கள மருண்டைனை. உடைல் நடுங்கி 
ஓயந்தேத. டகயிலிருந்தே வபாள நழுவிக் கீதழ விழுந்தேத. ஏததேபா ஒரு பயேம். கபாரணமற்றை பயேம் அவடனைத் 
தேடுத்தேத. ஒவ்தவபார் அடியேபாக நகர்ந்த பின்வபாங்கினைபான் அவன். என்னை வசயகிதறைபாம் என்றை 
உணர்தவயின்றிப் பின்னைபால் நகர்ந்த வகபாண்தடை இருந்தேபான் தேளபதி. மகபாமண்டைதலசுவரர் என்றை 
அகண்டை மபா ததேபாற்றைம் அப்படிதயே நிமிர்ந்த நின்று வகபாண்டிருந்தேத.

"தேளபதி! ஏன் தேயேங்குகிறைபாய? எதேற்கபாகப் பின் வபாங்குகிறைபாய? என்டனை அழித்த விடுவதேற்கு இடதேப் 
தபபால தேனிடமயேபானை சந்தேர்ப்பம் இனி தவறு எப்தபபாத உனைக்கு வசதியேபாகக் கிடடைக்கப் தபபாகிறைத? 
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இப்தபபாத கிடடைத்தே சந்தேர்ப்பத்டதேப் பயேன்படுத்திக் வகபாள" என்று மகபாமண்டைதலசுவரர் வபாய திறைந்த 
வசபான்னை தபபாத தேளபதி அவருக்கு அருகிதலதயே இல்டல. சிறித வதேபாடலவு தேளளி ஒதங்கிப் பயேந்த 
நிற்பவன் தபபால் நின்று வகபாண்டிருந்தேபான். அவன் முகத்தில் வியேர்டவ அரும்பி வழிந்தேத. வதேரியேபாமல் 
பபாம்புப் புற்டறை மிதித்த விட்டு இடைறி விழுந்தேவன் பயேத்ததேபாடு எழுந்த நிற்கிறை மபாதிரி நின்றைபான் 
வல்லபாளததேவன்.

வபானைத்தக்கும் பூமிக்குமபாக நிறுத்தி டவத்தே சிடல தபபால் அடசயேபாமல் நின்று வகபாண்டிருந்தே 
மகபாமண்டைதலசுவரர் வமல்லக் கீதழ குனிந்தேபார். நழுவி விழுந்த கிடைந்தே தேளபதியின் வபாடளக் டகயில் 
எடுத்தக் வகபாண்டைபார். நிதேபானைமபாக அடிவயேடுத்த டவத்த நடைந்தேபார். அவடனை அணுகினைபார். ஒருவர் மூச்சுக்
கபாற்டறை மற்வறைபாருவர் உணர முடிந்தே அளவுக்கு வநருங்கி நின்று வகபாண்டைபார்.

"இந்தேபா, உன்னுடடையே வபாள! இப்தபபாத என் வநஞ்சுக் குழி உன் டகக்கு மிக அருகில் இருக்கிறைத. 
பபாயவதேற்கும், வபாடள ஓங்குவதேற்கும் தவண்டியே சிரமத்டதேக் கூடை உனைக்கு நபான் அளிக்கச் 
சித்தேமபாயில்டல. என்டனை இந்தே வபாளபால் வகபான்று விடு. நபான் அழிந்த தபபாக தவண்டியே கபாலம் வந்த 
விட்டைத. இப்தபபாதளள சூழ்நிடலயில் நபான் அழிவத உன்டனைப் தபபாலதவ இன்னும் பல தபருக்கு 
மகிழ்ச்சிடயேக் வகபாடுக்கும். கழற்கபால் மபாறைனைபாரும், அவதரபாடு தசர்ந்தே கூற்றைத் தேடலவர்களும் என்டனை 
இவ்வளவு சுலபமபாகக் வகபான்றைதேற்கபாக உன்டனைப் பபாரபாட்டுவபார்கள. படடைவயேடுத்த வந்திருக்கும் 
படகயேரசர்கள வபருடம வகபாளவபார்கள. என்னுடடையே அறிவின் கூர்டமக்குப் பயேந்த தேங்களுடடையே 
எண்ணற்றை தபரபாடசகடள நிடறைதவற்றிக் வகபாளளத் வதேரியேபாமல் தேயேங்கிக் வகபாண்டிருக்கும் எத்தேடனை 
தபருக்குத் திருப்தியேளிக்கும் வதேரியுமபா, இந்தேக் வகபாடல?" அவருடடையே வசபாற்களின் தவகத்டதேயும், 
கண்களின் கூர்டமயேபானை பபார்டவடயேயும் மிக அருகில் தேபாங்கிக் வகபாளள முடியேபாமல் தேடல குனிந்தேபான் 
தேளபதி.

"இவ்வளவுதேபானைபா உன் தணிவு! நீ உண்டம வீரன் இல்டல! உணர்ச்சியேபால் முரடைன்! மனைத்தேபால் தகபாடழ! 
என்டனை எதிரியேபாகக் வகபாளவதேற்தகற்றை தேகுதியும், வபருடமயும் கூடை உனைக்குக் கிடடையேபாத. நீ 
சபாமபான்யேமபானைவன்" என்று ஏளனைமபாகச் வசபால்லிக் வகபாண்தடை டகயிலிருந்தே வபாடள அலட்சியேத்ததேபாடு 
சுழற்றி மூடலயில் வீசிவயேறிந்த விட்டைபார் மகபாமண்டைதலசுவரர். வல்லபாளததேவன் தேடல நிமிரதவ 
இல்டல.

"உன் உணர்ச்சிகடள என் சபாமர்த்தியேத்தினைபால் கிளறி தவடிக்டகப் பபார்க்க விரும்பவில்டல நபான். 
ஆயிரக்கணக்கபானை வீரர்களின் மதிப்புக்குரியே படடைத்தேடலவதனை! நீ உண்டமக் குற்றைவபாளி. நபான் 
உன்தமல் வகபாண்டை ஆத்திரம் நியேபாயேமபானைத. நீ பதிலுக்கு ஆத்திரப்படுகிறைபாதயே, அததேபான் நியேபாயேமற்றைத. 
என் தமல் அவ்வப்தபபாத உனைக்கு ஏற்பட்டை அவநம்பிக்டககளும், சந்ததேகங்களும் உன்டனை 
என்வனைன்னைதவபா வசயயேத் தூண்டியிருக்கின்றைனை. அறியேபாடமயேபால் தேபாயின் ஒழுக்கத்டதேப் பற்றிதயே 
சந்ததேகப்படும் தபடதேப் புதேல்வடனைப் தபபால நீ என்டனைச் சந்ததேகத்ததேபாடு தநபாக்கி வந்திருக்கிறைபாய. 
உன்னுடடையே சந்ததேகங்கடள இதவடர மன்னித்த வந்திருக்கிதறைன். நீ கடடைசியேபாகச் வசயதே தேவறு, 
குமபாரபபாண்டியேடனைக் கபாண்பதேற்கபாக உன் தேங்டகடயே இரகசியேமபாக ஈழ நபாட்டுக்கு அனுப்பியேத. 
இடவவயேல்லபாம் எனைக்குத் வதேரியேபாவதேன்று நீ நிடனைத்தக் வகபாண்டிருக்கிறைபாய. முகத்தின் கண்களபால் 
முதகுக்குப் பின் நடைப்படதேயும் உணர எனைக்குத் வதேரியும்."

"எல்லபாம் வதேரிந்தே உங்களுக்கு நீங்கதள வசயகிறை சில தேவறுகள மட்டும் ஏன் வதேரியேவில்டலதயேபா? 
தநற்று வடர வதேன்பபாண்டி நபாட்டின் படடைகடளக் கட்டிக்கபாத்த அணி வகுத்தேவன் நபான். தபபாருக்குப் 
பயிற்சி வகபாடுத்தேவன் நபான். இப்தபபாத தீடீவரன்று படடைகடள முன்னைபால் அனுப்பிவிட்டு என்டனைத் 
தேனிதயே நிறுத்தி அவமபானைப் படுத்தகிறீர்கள. நபான் தபபாருக்குத் தேடலடம தேபாங்கத் தேகுதியேற்றை குற்றைவபாளி 
என்கிறீர்கள. குமபாரபபாண்டியேர் வந்த விசபாரித்தத் தீர்ப்புக் கூறை தவண்டும் என்கிறீர்கள. விசபாரித்தத் 
தீர்ப்புக் கூறுமளவிற்கு நபான் என்னை தேப்புச் வசயதிருக்கிதறைவனைன்று எனைக்தக வதேரியேவில்டல." தேடல 
குனிந்த நின்றை தேளபதி வல்லபாளததேவன் சற்தறை நிமிர்ந்த அவடரக் தகட்டைபான்.

"வதேரியேவில்டலயேபா? நீ வசயதேவற்றில் எத ஒழுங்கு, எத தேவறு என்று உன்னைபால் பகுத்தணர 
முடிந்தேபால்தேபாதனை உன் குற்றைங்கடள நீ வதேரிந்த வகபாளள முடியும்! முதேன் முதேலபாக என்னிடைம் வசபால்லிக் 
வகபாளளபாமல் இடடையேபாற்று மங்கலத்திலிருந்த ஓடி வந்தேபாதயே, அந்தே இரவிலிருந்ததே உன் தேவறுகள 
ஆரம்பமபாகிவிட்டைனை. அரண்மடனையில் உளவறிவதேற்கு ஆபத்ததேவிகள தேடலவடனை உன் டகயேபாளபாகப் 
பயேன்படுத்தினைபாய. இடடையேபாற்று மங்கலத்தில் என் மபாளிடகயிலிருந்த இரதவபாடு இரவபாக 
ஆயுதேங்கடளத் திருடை ஏற்பபாடு வசயதேபாய! குமபாரபபாண்டியேடர அடழத்த வர நபான் ஒருவன் ஏற்பபாடு 
வசயத வகபாண்டிருப்படதே நம்பபாமல் நீ உன் தேங்டகடயே அனுப்பினைபாய."

"இததே வடகயில் எனைக்குத் தேபாங்களும் சில தேவறுகடளயும் குற்றைங்கடளயும் வசயதிருக்கிறீர்கவளன்படதே
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நிடனைவுபடுத்தே விரும்புகிதறைன்."

"வசயதிருக்கலபாம் மறுக்கவில்டல. எனைக்குப் வபபாறுப்புகள அதிகம். என் நிர்வபாகம் வபரியேத. நபான் 
உன்தமல் சந்ததேகப்பட்டு உன்டனைச் தசபாதேடனை வசயதிருந்தேபால் அத நியேபாயேமபானைத. படடைகடளத் தேவிர 
தவவறைந்தேப் வபபாறுப்டபயும் பற்றிக் கவடலப்படை தவண்டைபாதே நீ அநபாவசியேமபானை கவடலகடள 
உண்டைபாக்கிக் வகபாண்டு இப்படிவயேல்லபாம் வசயதேத மன்னிக்க முடியேபாதே தேவறு."

"நபான் நிடனைத்தேபால் இன்னும் ஒரு வபரியே தேவற்டறையும் வசயயே முடியும். இப்தபபாததே ஓடிப்தபபாய என் 
அதிகபாரத்தக்கு அடைங்கியே அத்தேடனை படடைகடளயும் தபபார் முடனைக்குப் தபபாகபாமல் தேடுத்த நிறுத்தி விடை 
முடியும். மகபாமண்டைதலசுவரர் அப்தபபாத என்டனைக் வகஞ்சுவடதேத் தேவிர தவறு வழியில்டல."

"கனைவிலும் அப்படி நிடனைக்கபாததே, தேளபதி! உன்னைபால் அடதேச் வசயயே முடியேபாத. நீ இப்தபபாத என் 
அதிகபாரத்தக்குக் கட்டுப்பட்டு நிற்கும் சபாதேபாரணக் குற்றைவபாளி. அகந்டதேயினைபால் உன் நிடலடயேப் புரிந்த 
வகபாளளபாமல் தபசபாததே!"

"முடிகிறைதேபா இல்டலயேபா என்று தேபான் பபாருங்கதளன்" எனைத் தேன்மபானைத்ததேபாடு வசபால்லிவிட்டு 
வவளிதயேறினைபான் அவன். பின்னைபால் அவர் சிரிக்கும் ஒலி அவனுடடையே வசவிக்கு எட்டியேத. 
மகபாமண்டைதலசுவரரிடைம் வீறைபாப்பபாகப் தபசி வவளிதயே வந்தே அவன், தமதல நகர முடியேபாமல் 
அப்படிதயே திடகத்தப் தபபாய நின்றைபான். வவளிதயே அந்தே இடைத்டதேச் சுற்றிலும் இடடையேபாற்று மங்கலத்த 
யேவனைக் கபாவல் வீரர்கள உருவியே வபாளுடைன் நின்று வகபாண்டிருப்படதேக் கண்டைபான் தேளபதி. 
மகபாமண்டைதலசுவரரின் முன்தனைற்பபாடு அவனுக்குப் புரிந்தேத. எப்தபபாத, எப்படி அந்தே வீரர்கடள 
அங்தக வரவடழத்தக் கபாவல் தபபாட்டைபாவரன்று அநுமபானிக்கதவ முடியேபாதேபடி அவ்வளவு சபாதரியேமபாகச் 
வசயதிருந்தேபார்.

"ஓதகபா! புரிகிறைத..." என்று கடுடமயேபாகக் கூறிக் வகபாண்தடை பின்னைபால் சிரித்தேவபாறு நின்றை 
மகபாமண்டைதலசுவரடரத் திரும்பிப் பபார்த்தேபான் அவன்.

"தவவறைபான்றுமில்டல, தேளபதி! உன் அதிகபாரத்தக்குட்பட்டை படடைக் தகபாட்டைத்திதலதயே உன்டனைச் சிடறை 
டவத்தப் பபார்க்க தவண்டுவமன்று எனைக்கு ஆடச. அடதே நிடறைதவற்றிக் வகபாண்தடைன்" என்றைபார் அவர்.

"இத தகவலமபானை சூழ்ச்சி!"

"இருக்கட்டுதம. அப்படிதயே பபார்த்தேபாலும், நீ வசயதே கபாரியேங்கடள விடைக் தகவலமபானைதில்டல இத. 
குமபாரபபாண்டியேர் வருகிறை நபாளபாயிற்று. நபான் விழிஞத்தில் தபபாய அவடர எதிர்பபார்த்தக் கபாத்திருக்க 
தவண்டும். அவர் வந்தேதம் இங்தக அடழத்த வருகிதறைன். அதவடரயில் உன் நிடல இததேபான்" என்று 
சிறிதம் இரக்கமின்றிச் வசபால்லிவிட்டு அங்கிருந்த வவளிதயேறினைபார் மகபாமண்டைதலசுவரர். 
கூண்டிலடடைபட்டை புலிதபபால் வவகுண்டு நின்றைபான் தேளபதி வல்லபாளததேவன். தபபார்க்களத்தில் 
படடைகடள ஆண்டு தபபார் புரியே தவண்டியே நல்ல சமயேத்தில் அநபாடதேடயேப் தபபால் தேனிதயே நிறுத்திக் 
கபாவலில் டவக்கப்பட்டை சூழ்ச்சிடயே எண்ணிக் குமுறினைபான் அவன்.

மகபாமண்டைதலசுவரதரபா தேளபதி என்றை வீரப் புலிடயேச் சபாமர்த்தியேமபாகச் சிடறைப்படுத்திவிட்டை 
வபருமிதேத்ததேபாடு மகபாரபாணிடயேச் சந்திப்பதேற்கபாக அரண்மடனைக்குச் வசன்றைபார். நபாடு முழுவதம் 
வவளளூரில் நடைந்த வகபாண்டிருக்கும் தபபாரின் முடிவு என்னை ஆகுதமபா என்றை பயேமும், கலவரமும் 
நிலவிக் வகபாண்டிருந்தேனை. நபாட்டின் வடைக்கு எல்டலயில் மபாவபரும் தபபார் நடைந்த வகபாண்டிருப்பதேன் 
அறிகுறியேபாக அங்கங்தக வளமிகுந்தே நபாஞ்சில் நபாட்டு ஊர்கள கடளயிழந்த கலகலப்புக் குன்றிக் 
கபாணப்பட்டைனை. பண்டைங்கள விடலதயேறி விட்டைனை. எங்கிருந்தேபாலும் இந்தேப் தபபார்க் கபாலத்தில் 
குமபாரபபாண்டியேர் திரும்பி வந்த விடுவபாவரன்றை நம்பிக்டக நபாட்டு மக்கள எல்தலபாருக்கும் இருந்தேத. 
இந்தே வநருக்கடியேபானை சூழ்நிடலயில் தேபான் கழற்கபால் மபாறைனைபார் முதேலியே கூற்றைத் தேடலவர்கள 
மகபாமண்டைதலசுவரடரப் பற்றியே தீயே வசயதிகடளப் பரப்பிக் வகபாண்டிருந்தேபார்கள.

எல்லபாக் குழப்பங்களுக்கும் மனைத்டதே ஈடுவகபாடுக்க முடியேபாமல் அரண்மடனை அந்தேப்புரதம கதிவயேன்று 
கிடைந்தேபார் மகபாரபாணி. கருடணயும், அன்பும் நிடறைந்த சபாந்தேம் தேளும்பும் அவருடடையே மனைத்தக்கு 
மகபாமண்டைதலசுவரருக்கு இருந்தேத தபபால் தன்பங்கடள விழுங்கிவிட்டு நிமிர்ந்த நடைக்கும் ஆற்றைல் 
இல்டல. உணர்ச்சிகளுக்கு வநகிழ்ந்த வகபாடுத்த விடும் வமல்லியே வபண் மனைம் அவருடடையேத. 
"குமபாரபபாண்டியேடனை அடழத்த வர ஏற்பபாடு வசயதிருக்கிதறைன். இன்னும் சில நபாட்களில் தேபாங்கள 
அவடரக் கபாணலபாம்" என்று மகபாமண்டைதலசுவரர் கூறியே சில வபார்த்டதேகள தேபாம் மகபாரபாணியின் உயிடரத்
தேபாங்கிக் வகபாண்டிருந்தேனை. அதவும் அன்று மபாடல தகபாட்டைபாற்றுப் பண்டிதேர் வந்த வசன்றை பின் மறுநபாள 
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கபாடல தூண்டைபா மணிவிளக்கு அடணந்தேதிலிருந்த மகபாரபாணியின் மனைம் நிம்மதியேபாகதவ இல்டல. 
ஊடமக் குழப்பங்கள மனைத்டதேச் வசல்லரித்தேனை. குமபாரபபாண்டியேனின் கப்பல் வந்தேதம் தேகவல் வசபால்லி 
அனுப்புமபாறு விழிஞத்தில் ஆள நிறுத்தியிருந்தேபாலும் மகபாரபாணியின் மனைத்தக்கு 
உற்சபாகமூட்டுவதேற்கபாகத் தேபாதம அவடரயும் அடழத்தக் வகபாண்டு விழிஞத்தக்குச் வசல்லலபாம் என்று 
மகபாமண்டைதலசுவரர் நிடனைத்தேபார். அதேனைபால்தேபான் யேபாரும் அறியேபாமல் தேளபதிடயேச் சிடறைப்படுத்தி 
விட்டுத் தேபாம் மட்டும் அரண்மடனைக்குப் புறைப்பட்டைபார் அவர்.

மகபாமண்டைதலசுவரர் அரண்மடனைக்கு வந்த தசர்ந்தே தபபாத கபாந்தேளூர் மணியேம்பலத்திலிருந்த 
பவழக்கனிவபாயேர், அதேங்தகபாட்டைபாசிரியேர், விலபாசினி ஆகிதயேபார் ஏற்வகனைதவ அங்கு வந்திருப்படதேக் 
கண்டைபார். அவர்கள எப்தபபாத எதேற்கபாக வந்தேபார்கள என்று புவனை தமபாகினியிடைம் விசபாரித்தேபார். 
மகபாரபாணிதயே ஆள அனுப்பி அவர்கடள வரவடழத்திருப்பதேபாகப் புவனை தமபாகினி வதேரிவித்தேபாள. 
பவழக்கனிவபாயேர், அதேங்தகபாட்டைபாசிரியேர் ஆகிதயேபாருக்கும் மகபாமண்டைதலசுவரருக்கும் எப்தபபாதம் 
அவ்வளவு சுமுகமபானை உறைவு இல்டல. கபாயந்தே மண் பிண்டைத்ததேபாடு மற்வறைபாரு கபாயந்தே மண் பிண்டைம் 
ஒட்டைபாதே மபாதிரி முற்றியே அறிவுக்கும் முதிர்ந்தே அறிவுக்கும் இடடைதயேயுளள வபபாறைபாடம அவர்களுக்குள 
வவளிதயே வதேரியேபாமல் இருந்த வந்தேத. சந்திக்கும் தபபாததேபா, பழக தநரும் தபபாததேபா, அடதேக் கபாட்டிக் 
வகபாளளபாமல் நபாகரிகமபாக நடைந்த வகபாண்டு விடுவபார்கள. ஒருவர் கபாரியேத்தில் மற்வறைபாருவர் 
அநபாவசியேமபாகத் தேடலயிடை மபாட்டைபார்கள. கபாந்தேளூர் மணியேம்பல நிர்வபாகத்தில் மகபாமண்டைதலசுவரதரபா, 
மகபாமண்டைதலசுவரருடடையே நிர்வபாகத்தில் அவர்கதளபா குறுக்கிடைபாமல் கண்ணியேமபாக நடைந்த வகபாண்டு 
விடுவத வழக்கம்.

அன்டறைக்கு அந்தேச் சூழ்நிடலயில் அவர்கடள அங்தக எதிர்பபார்க்கவில்டல அவர். சந்தித்தே தபபாத 
வவறுப்பதேபாகக் கபாட்டிக் வகபாளளவும் இல்டல. மகபாரபாணிடயேச் சந்தித்தப் தபபார்க்கள நிடலடமடயேயும் 
படடை ஏற்பபாடுகடளயும் கூறிவிட்டு, 'விழிஞத்தக்குப் தபபாகலபாம்' என்படதேயும் வதேரிவித்தேபார். 
தேளபதிடயேத் தேடுத்த நிறுத்திக் கபாவல் டவத்தேடதே மட்டும் வசபால்லவில்டல.

"ஆகபா! இத என் வபாழ்க்டகயிதலதயே நல்ல நபாள. குமபாரபபாண்டியேடனை வரதவற்க நபாம் எல்தலபாருதம 
விழிஞத்தக்குப் தபபாகலபாம். விழிஞத்தில் என் மகடனை நபான் சந்திக்கபாவிட்டைபால், அவன் தநதர 
தபபார்க்களத்தக்குப் தபபானைபாலும் தபபாய விடுவபான். அப்புறைம் தபபார் முடிகிறை வடர எனைக்கு அவடனைச் 
சந்திக்க அவகபாசதம இரபாத. கப்பல் எப்தபபாத வந்தேபாவலன்னை? இன்தறை விழிஞத்தில் தபபாயக் 
கபாத்திருப்தபபாம்" என்று மகபாரபாணி மற்றைவர்கடளயும் உடைன் தசர்த்தக் வகபாண்டைபார். அவர்கள உடைன் 
வரதவண்டைபாம் என்று எண்ணியும் மகபாமண்டைதலசுவரரபால் அடதேத் தேடுக்க முடியேவில்டல.
---------
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3.13. குமபார பபாண்டியேன் வந்தேபான்

இறைந்த தபபானை வபண் பகவதிதேபான் என்றை உண்டமடயேத் வதேரிந்த தேபாங்கிக் வகபாளவத கடினைமபாயிருந்தேத 
குமபாரபபாண்டியேனுக்கு. ஏற்றுக் வகபாளள முடியேபாதே அந்தேத் தயேர உண்டமயிலிருந்த மீள வழியேறியேபாத 
தேவித்தேபான் அவன். கப்பல் தவகமபாகப் தபபாயக் வகபாண்டிருந்தேத. தேளத்தில் அவனைருதக 
குழல்வபாயவமபாழியும் தசந்தேனும் வமபௌனைதம உருவபாயக் கன்னைத்தில் டகயூன்றி வீற்றிருந்தேனைர்.

"தேளபதிக்கு முன்னைபால் எந்தே முகத்ததேபாடு தபபாய நிற்தபன்! இப்படி அநியேபாயேமபாக அந்தேப் வபண் 
இறைக்கும்படி தநர்ந்த விட்டைததே? தபபாரும், படடைவயேடுப்பும் ஏற்பட்டுத் தேளபதியின் ஊக்கமும் 
உற்சபாகமும் நன்றைபாகப் பயேன்படை தவண்டியே சமயேத்தில் இந்தேச் வசயதிடயேப் தபபாயச் வசபான்னைபால் 
அவனுக்கு எப்படி இருக்கும்? நீங்கள மட்டும் கவனைமபாக இருந்திருந்தேபால் அந்தேப் வபண் கப்பலிலிருந்த 
தேப்பி ஓடி இப்படித் தர்மரணமடடைந்திரபாமல் தேவிர்த்திருக்க முடியும்" என்று தசந்தேடனையும் 
குழல்வபாயவமபாழிடயேயும் தநபாக்கித் தக்கத்ததேபாடு வசபான்னைபான் இரபாசசிம்மன். தயேர தவதேடனையினைபால் 
தபசும் தபபாத வதேபாண்டடை தேடுமபாறி நபா குழறியேத அவனுக்கு.

"இளவரதச! நபாங்கள என்னை வசயயே முடியும்? எங்கடளக் தகட்டுக் வகபாண்டைபா அந்தேப் வபண் இந்தேக் 
கபாரியேங்கடளச் வசயதேபாள? அவளுடடையே முரட்டுத்தேனைம் அவளுக்தக அழிடவத் ததேடிக் வகபாடுத்த 
விட்டைத. விழிஞத்தில் அந்தேப் வபண் ஆண் தவடைத்ததேபாடு வந்தே தபபாததே சந்ததேகப்பட்டுக் கப்பலில் 
இடைங்வகபாடுக்க மறுத்ததேன் நபான். மகபாமண்டைதலசுவரருடடையே திருப்புதேல்வியேபாரின் நல்ல மனைத்தேபால் 
கப்பலில் இடைம் வபற்றுத் தேன் வபயேர் கூத்தேவனைன்று வபபாய கூறி நடித்தேபாள அந்தேப் வபண். கப்பலில் 
பலமுடறை என்னுடடையே சந்ததேகம் வலுத்தம், தபசபாமல் அடைக்கிக் வகபாண்டிருந்ததேன் நபான். கடடைசியில் 
தேனைக்கு இடைங்வகபாடுத்தே இடடையேபாற்று மங்கலத்த நங்டகயிடைதம கத்திடயேக் கபாட்டி மிரட்டிக் கட்டிப் 
தபபாட்டு விட்டுத் தேப்பியிருக்கிறைபாள அவள. நபாங்கள ஒரு குற்றைமும் அறிதயேபாம்" என்று அந்தேச் 
தசபாகமயேமபானை சந்தேர்ப்பத்திலும் வதேளிவபாகப் பதில் வசபான்னைபான் நபாரபாயேணன் தசந்தேன்.

"நீங்கள ஏன் வீணபாக அவருக்குப் பதில் வசபால்லிச் சிரமப் படுகிறீர்கள? இப்தபபாத அந்தேப் 
வபண்ணுக்குப் பதிலபாக நபாதனை இறைந்த தபபாயிருந்தேபால் கூடைக் குமபாரபபாண்டியேர் இவ்வளவு தக்கப்படை 
மபாட்டைபார். வபபாயயும் வஞ்சகமும் நிடறைந்தேவளபாயிருந்தேபாலும் அவள வகபாடுத்த டவத்தேவள. 
அதிர்ஷ்டைக்கபாரி. இல்லபாவிட்டைபால் குமபார பபாண்டியேடர இவ்வளவு தூரம் அநுதேபாபத்தக்கு ஆளபாக்க 
முடியுமபா?" என்று சற்தறை அசூடயே வதேபானிக்கும் குரலில் தசந்தேடனை தநபாக்கிச் வசபான்னைபாள 
குழல்வபாயவமபாழி. இந்தேச் வசபாற்கடளக் தகட்டுச் சினைமும் வவறுப்பும் அடடைந்தே இரபாசசிம்மன், "நீங்கள 
இருவரும் தபசுகிறை விதேம் வகபாஞ்சம் கூடை நன்றைபாயில்டல. அந்தேப் வபண் பகவதி என்னைதேபான் வபபாயயேபாக 
நடைந்த ஏமபாற்றியிருக்கட்டுதம! அதேற்கபாக இப்படியேபா ஈவிரக்கமின்றிப் தபசுவீர்கள? உங்களுக்கு மனிதே 
மனைத்தக்குரியே வநகிழ்ச்சிதயே இல்டலயேபா? மரணத்தக்குப் பின்னும் படககடள மறைந்த தக்கப்படைத் 
வதேரியேபாமல் இப்படியேபா விலகிப் தபசுவத?" என்று அவர்கள இருவடரயும் கடிந்த தபசினைபான்.

"குமபார பபாண்டியேர் என்டனை மன்னிக்க தவண்டும். நபான் வவளிப்படடையேபாக மனைம் விட்டுக் கூறுகிதறைன். 
வநஞ்சில் தக்கம் ஊறைபாமல் தக்கப்படுவத தபபால் நடிக்க எனைக்குத் வதேரியேபாத!" என்று வவடுக்வகனைச் 
வசபான்னைபாள குழல்வபாயவமபாழி.

"குழல்வபாயவமபாழி! நீ கல்வநஞ்சுக்கபாரி."

"நீங்களும் சில சமயேம் கல்வநஞ்சுக்கபாரரபாக இருக்கிறீர்கள என்படதே நிடனைத்தப் பபாருங்கள."

"தபபாதம், நிறுத்த! இதேற்கும் தமல் இப்தபபாத உன்னுடைன் நபான் தபச விரும்பவில்டல."

"ஓ! தேபாரபாளமபாக நிறுத்தி விடுகிதறைன். எனைக்குங்கூடை விருப்பமில்டலதேபான்."

"உங்கள இருவருடைனும் இந்தேக் கப்பலில் நபான் புறைப்பட்டைததே தேப்பு. அடதே இப்தபபாத உணர்கிதறைன்" 
என்று வவறுப்தபபாடு வசபான்னைபான் இரபாசசிம்மன்.

"நீங்கள எங்களுக்கபாகப் புறைப்படைவில்டல. உங்கள வசபாந்தே நபாட்டடையும் அருடமத் தேபாடயேயும் 
கபாப்பபாற்றுவதேற்கபாகப் புறைப்பட்டிருக்கிறீர்கள" என்றைபாள குழல்வபாயவமபாழி.

அங்தகயிருந்த அவர்கள இருவருடைனும் தமலும் தபசிக் வகபாண்டிருப்படதே விரும்பபாதேவன் தபபால் 
விருட்வடைன்று எழுந்த தமல் தேளத்தப் படிகளில் ஏறினைபான் குமபாரபபாண்டியேன். அவன் டகயில் எடுத்தச் 
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வசன்றை வலம்புரிச் சங்டக கடுப்புடைன் தநபாக்கினைபாள குழல்வபாயவமபாழி. தசந்தேனும் வியேப்தபபாடு 
பபார்த்தக் வகபாண்டு நின்றைபான். குமபார பபாண்டியேனின் உருவம் தமல்தேளத்தப் படிகளில் ஏறி மடறைந்தேதம் 
குழல்வபாயவமபாழி அவசரமபாகச் தசந்தேன் பக்கம் திரும்பினைபாள.

"இடடைவழியில் வசம்பவழத் தீவு வரபாமல் கப்படல தவறு மபார்க்கமபாக விலக்கிச் வசலுத்திக் வகபாண்டு 
தபபாகதவண்டுவமன்று உடைதனை மீகபாமனுக்கு இரகசியேமபாகத் வதேரிவித்த விடுங்கள." அவளுடடையே 
குரலிலிருந்தே உணர்ச்சிக் வகபாதிப்டபக் கண்டு தசந்தேதனை திடகத்தப் தபபானைபான்.

"அப்படிதயே வதேரிவித்த விட்டு வருகிதறைன், அம்மணி!" என்று உடைதனை மீகபாமடனைச் சந்திப்பதேற்குச் 
வசன்றைபான். குழல்வபாயவமபாழி ஆத்திரத்ததேபாடு இரண்டு டகவிரல்கடளயும் தசர்த்தக் தகபாத்த முறித்தச் 
வசபாடுக்கினைபாள. விரல்கள வநரிந்தே ஒலி அவள சினைத்டதே எல்டலயிட்டுக் கபாட்டியேத. தேந்டதேக்கு அறிவில் 
இறுமபாப்பு என்றைபால் மகளுக்கு அன்பில் இறுமபாப்பு. தேபான் உரிடம வகபாண்டைபாடி அனுபவிக்கும் அழடகத்
தேன்டனைத் தேவிர தவவறைபாருவர் உரிடம வகபாண்டைபாடை விடைக்கூடைபாத. பிடிவபாதேத்திலும், இறுமபாப்பிலும் 
அவள தேன் அருடமத் தேந்டதேடயேக் வகபாண்டிருந்தேபாள.

"அம்மணி! கவடல தவண்டைபாம். கப்பல் வசம்பவழத் தீவு வழிதயே தபபாகபாத" என்று தசந்தேன் திரும்பி 
வந்த உறுதி கூறியே தபபாததேபான் அவளுக்கு நிம்மதியேபாக மூச்சு வந்தேத. அதேன் பின் அந்தேப் பயேணத்தின் 
தபபாத குழல்வபாயவமபாழியும் இரபாசசிம்மனும் ஒருவருக்வகபாருவர் தபசிக் வகபாளளதவ இல்டல. 
பயேணம் வதேபாடைங்கியே மூன்றைபாம் நபாள மபாடல, "தபபாகிறை வழியில் இந்தேக் கப்படலச் வசம்பவழத் தீவில் 
சிறித தநரம் நிறுத்தவதேற்கு ஏற்பபாடு வசயயுங்கள" என்று நபாரபாயேணன் தசந்தேடனை அடழத்தக் கூறினைபான் 
இரபாசசிம்மன்.

"குமபார பபாண்டியேர் என்டனை மன்னிக்க தவண்டும். வசம்பவழத் தீவு கடைந்த விட்டைத. அவசரமபாக 
விழிஞத்டதே அடடையே தவண்டுவமன்பதேற்கபாகக் கப்படல தவறு வழியேபாக விலக்கிச் வசலுத்திக் வகபாண்டு
வந்த விட்தடைபாம்" என்று கவடலப்படுவத தபபான்றை முகபபாவத்டதே வருவித்தக் வகபாண்டு வசபான்னைபான் 
நபாரபாயேணன் தசந்தேன்.

"நல்லத அப்படியேபானைபால் விழிஞத்டதே எப்தபபாத அடடையேலபாம்?" என்று தேன் மனைதவதேடனைடயேக் கபாட்டிக்
வகபாளளபாமல் தகட்டைபான் இரபாசசிம்மன்.

"வழக்கமபாக ஆகியே நபாட்கடளக் கபாட்டிலும் இரண்டு நபாட்கள முன்னைதேபாகதவ தபபாயவிடைலபாம்" என்று 
தசந்தேனிடைமிருந்த பதில் வந்தேத. குமபாரபபாண்டியேன், தசந்தேன், குழல்வபாயவமபாழி ஆகியே இவர்கள 
மூவரும் இப்படி அவசரமபாகக் கப்பலில் வந்த வகபாண்டிருந்தே இததே சமயேத்தில் இவர்கடள எதிர்பபார்த்த 
விழிஞத்தில் கபாத்திருந்தேவர்களின் நிடல என்னை என்று இனிதமல் கவனிக்கலபாம்.

மகபாரபாணி, பவழக்கனிவபாயேர், அதேங்தகபாட்டைபாசிரியேர், விலபாசினி ஆகியே எல்தலபாருடைனும் 
விழிஞத்தக்குப் புறைப்பட்டு வந்திருந்தேபார் மகபாமண்டைதலசுவரர். தபபார்க்களத்திலிருந்தே வீரர்கள 
எவதரனும் அவசரச் வசயதி வகபாண்டு வந்தேபால், அவர்கள தேம்டம விழிஞத்தில் வந்த சந்திக்க ஏற்பபாடு 
வசயதவிட்டு அதேன் பின்தப புறைப்பட்டிருந்தேபார் அவர். தகபாட்டைபாற்றுப் வபரும்படடைகடளவயேல்லபாம் 
திரட்டி அனுப்பியிருப்பதேபால் உடைனைடியேபாகக் கவடலப்படும்படியேபானை நிகழ்ச்சி எதவும் தபபார்க்களத்தில் 
நடைந்த விடைபாத என்றை நம்பிக்டக அவருக்கு உண்டைபாகியிருந்தேத.

விழிஞத்தக்குப் தபபானைதம் தபபாகபாதேதமபாக அவருடடையே கண்கள ஆபத்ததேவிகள தேடலவன் எங்தக 
நின்று வகபாண்டிருக்கிறைபான் என்படதேத் தேபான் ததேடினை. மகபாரபாணி முதேலியேவர்கள தேங்குவதேற்கு ஏற்பபாடு 
வசயத விட்டுத் தேபாம் மட்டும் தேனிதயே புறைப்பட்டுத் தடறைமுகப் பகுதிகளில் சுற்றினைபார் அவர். தேளபதியின்
ஏற்பபாட்டைபால் ஆபத்ததேவிகள தேடலவன் மகரவநடுங்குடழக்கபாதேன் அங்தக எங்தகயேபாவத மடறைந்த 
கபாத்திருப்பபாவனைன்று அவர் எதிர்பபார்த்தேபார்.

அவர் எதிர்பபார்த்தேத வீண் தபபாகவில்டல. ஏற்றுமதிக்கபாகக் குவிக்கப்பட்டிருந்தே மிளகுக் 
குவியேல்களுக்கப்பபால் ஒரு வபரியே சுரபுன்டனை மரத்தேடியில் உட்கபார்ந்த வகபாண்டிருந்தேபான் குடழக்கபாதேன்.
பூதேபாகபாரமபானை ததேபாற்றைத்டதேயுடடையே நபாடலந்த யேவனைக் கப்பல் மபாலுமிகள குடித்த விட்டு மபாமிச 
பர்வதேங்கள உருளுவனை தபபால் அந்தே மரத்தேடியில் படுத்தப் புரண்டு வகபாண்டிருந்தேனைர். குடழக்கபாதேனும் 
வகபாஞ்சம் யேவனைத்த மதடவச் சுடவத்திருப்பபான் தபபாலதவ ததேபான்றியேத.

ஆனைபாலும் அவன் தேன் நிடனைவிழந்த விடைவில்டல. திடீவரன்று மகபாமண்டைதலசுவரடரப் பபார்த்தேதம் 
திடுக்கிட்டு எழுந்த நின்றைபான். தேளளபாடிக் வகபாண்தடை வணங்கினைபான். அந்தே நிடலயில் அவர் தேன்டனை 
கண்டு வகபாண்டைபாதர என்று நபாணமடடைந்தேபான்.
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"ஓதகபா! நீயும் வபருங்குடிமகனைபாகி (நிடறையே குடிப்பவன்) விட்டைபாயேபா? பரவபாயில்டல. வகபாஞ்சம் என் 
பின்னைபால் நடைந்த வபா... உன்னிடைம் ஒரு விஷயேம் தபச தவண்டும்" என்று மகபாமண்டைதலசுவரர் கூப்பிட்டை 
தபபாத அவன் மறுக்கபாமல் அவர் பின்னைபால் அடைக்கமபாக நடைந்த வசன்றைபான். அப்படிச் சிறித வதேபாடலவு 
நடைந்த வசன்றைதம் சற்றும் தேளர்ச்சியில்லபாதே குரலில் அவடனை தநபாக்கிக் கூறினைபார் அவர்: "நபான் இப்தபபாத
படடைத்தேளத்தில் தேளபதிடயேச் சந்தித்த விட்டுத்தேபான் வருகிதறைன். உன்டனை இங்தக அனுப்பியிருப்படதேப்
பற்றியும் அவன் என்னிடைம் வசபான்னைபான். படடைகவளல்லபாம் தபபார் முடனைக்கு அனுப்பியேபாயிற்று. 
புறைப்படுகிறை சமயேத்தில் திடீவரன்று உடைல் நலங்குன்றிப் தபபாய வல்லபாளததேவன் மட்டும் 
படடைக்தகபாட்டைத்திதலதயே தேங்கிவிட்டைபான், பபாவம்! அடதேக் கண்டு எனைக்தக பரிதேபாபமபாக இருந்தேத. 
இடடையேபாற்று மங்கலத்திலிருந்த என்னுடடையே கபாவல் வீரர்கள சிலடர வரவடழத்த ஒத்தேபாடசக்கு 
டவத்த விட்டு வந்திருக்கிதறைன். இந்தேச் சமயேத்தில் நீயும் அங்கு தபபானைபால் உதேவியேபாயிருக்கும். தேளபதி 
எல்லபா விவரமும் என்னிடைம் வசபான்னைபான். கப்பலில் அவன் தேங்டக பகவதி வந்தேபால் அவடள நபாதனை 
அங்கு அடழத்த வந்த விடுதவன். படடைத்தேளத்டதேச் சுற்றிக் கபாவல் பலமபாக இருக்கிறைத. ஆனைபாலும் 
தேளபதிடயேக் கவனித்தக் வகபாளவதேற்கபாக உன்டனை மட்டும் உளதள விடைச் வசபால்லி நபான் அனுமதி ஓடல
எழுதித் தேருகிதறைன். நீ உடைதனை புறைப்படு."

இடதேக் தகட்டைதம் குடழக்கபாதேனுக்கு உடைம்பு விதிர் விதிர்த்தப் தபபாயவிட்டைத. மதிப்புக்கும் 
மரியேபாடதேக்கும் உரியே அறிவின் சிகரவமனை விளங்கியே மகபாமண்டைதலசுவரர் மட்டும் இந்தேச் வசயதிடயேச் 
வசபால்லியிரபாமல் தவறு யேபாதரனும் வசபால்லியிருந்தேபால் அவன் சிறிதம் நம்பியிருக்க மபாட்டைபான். 
வதேன்பபாண்டி நபாட்டு வீரத் தேளபதி வல்லபாளததேவனுக்கபா உடைல் நலம் சரியில்டல? எத்தேடனைதயேபா 
தபபார்க்களங்களில் வபரும் படடையுடைன் வசன்று படகவர்கடளப் புறைம்கண்டு வவற்றி வபாடக சூடியே 
வல்லபாளததேவனுக்கபா திடீவரன்று உடைல் நலக் குடறைவு ஏற்பட்டைத? என்று பல தகளவிகள அவன் 
உளளத்தில் எழுந்த வபரும் ஐயேத்டதே உண்டைபாக்கியிருக்கும். மகபாமண்டைதலசுவரரின் வபாயச் 
வசபால்லபாகதவ வருகின்றை விஷயேம் எதவபாயினும் அடதே நம்பித்தேபாதனையேபாக தவண்டும்? இந்தே நல்ல 
சமயேத்திலபா தேளபதிக்கு உடைல் நலமில்லபாத தபபாக தவண்டும்? என்று மனைம் கலங்கினைபான் அவன்.

"இங்தக நின்று வகபாண்டிரு. இன்னும் சிறித தநரத்தில் ஓடலடயே எழுதிக் வகபாண்டு வந்த விடுகிதறைன்" 
என்று வசபால்லிவிட்டுப் தபபானைபார் மகபாமண்டைதலசுவரர். அவன் அங்தக இருந்தேபான். சிறித தநரத்தில் 
உடறையிட்டு அரக்குப் வபபாறி டவத்தே ஓடலதயேபாடு வந்தேபார் அவர். அடதே அவனிடைம் வகபாடுத்த விட்டு, 
"தபபாய வபா! இந்தே ஓடலடயேக் வகபாடுத்தேதம் உன்டனை உளதள அடழத்தப் தபபாய விட்டு விடுவபார்கள" 
என்றைபார். அவன் அவசரமபாகப் புறைப்பட்டைபான். தவறு பக்கமபாக முகத்டதேத் திருப்பிக் வகபாண்டு புன்னைடக 
பூத்தேபார் மகபாமண்டைதலசுவரர்.

மகபாமண்டைதலசுவரருடடையே ஓடலதயேபாடும், தேளபதியின் உடைல் நிடல எப்படியிருக்கிறைததேபா என்றை 
பயேத்ததேபாடும் அவசரமபாகப் பயேணம் வசயத தகபாட்டைபாற்றுக்குப் தபபாயக் வகபாண்டிருந்தே 
மகரவநடுங்குடழக்கபாதேனுக்கு இடடைவழியில் என்னை சந்ததேகம் உண்டைபாயிற்தறைபா வதேரியேவில்டல. 
மகபாமண்டைதலசுவரரின் ஓடலடயேப் பிரித்தப் படித்த விட்டைபான்.

'இந்தே ஓடலடயேக் வகபாண்டு வரும் ஆபத்ததேவிகள தேடலவடனையும், தேளபதிடயேச் வசயதேத தபபாலதவ 
வசயயேவும் - இப்படிக்கு மகபாமண்டைதலசுவரர்' என்றை ஓதர வபாக்கியேம் தேபான் அந்தே ஓடலயில் இருந்தேத. 
ஆபத்ததேவிகள தேடலவன் திடகத்தேபான். அவனுடடையே சந்ததேகம் உறுதிப்பட்டைத. 'ஏததேபா சூழ்ச்சிக்கு 
இடரயேபாகப் தபபாகிறைபாய' என்று மனைம் எச்சரித்தேத. என்னை ஆனைபாலும் மகபாமண்டைதலசுவரர் வசபாற்படிக் 
தகட்பதில்டல என்றை மனை உறுதியுடைன் விழிஞத்தக்தக திரும்பி, அந்தே ஓடலடயேயும் கிழித்வதேறிந்த 
விட்டைபான்.
----------
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3.14. கல்லில் விழுந்தே வகபௌரவம்

முதேல் நபாள இரவிலிருந்ததே விழிஞத்தில் மடழ வபயத வகபாண்டிருந்தேத. அந்தே மடழ மறுநபாள கபாடல 
வடர நிற்கதவ இல்டல. ததேயபிடறைக் கபாலத்த இருட்டு முகில் மூட்டைத்தின் கவிந்தே நிடல. அதிகபாடல 
மூன்றைடர நபாழிடகக்கு தமல் இருக்கலபாம். அடலகள தபயத்தேனைமபாகக் குமுறி வீசிக் வகபாண்டிருந்தேனை. 
அந்தேச் சமயேத்தில் வதேற்தகயிருந்த ஒரு கப்பல் தடறைக்கு வந்த நின்றைத. மடழயில் நடனையேபாமல் ஒதங்கி 
நின்று வகபாண்டிருந்தே சிலர் தீபங்கதளபாடு ஓடிப்தபபாயக் கப்படலப் பபார்த்தேனைர். அப்படிப் பபார்த்தேவுடைன் 
அவர்களிடைமிருந்த ஆரவபாரமும், மகிழ்ச்சியும் நிடறைந்தே குரல்கள எழுந்தேனை. அடமதியில் ஆழ்ந்த ஆள 
நடைமபாட்டைம் இல்லபாமலிருந்தே அந்தே தநரத்தில் அந்தேக் கப்பலின் வருடகடயே எதிர்பபார்த்ததே அவர்கள 
கபாத்திருந்தேபார்கள தபபாலிருக்கிறைத. 'குமபாரபபாண்டியேருடடையே கப்பல் வந்தவிட்டைத!' என்றை 
ஆனைந்தேமயேமபானை வபார்த்டதேகள அந்தே இருளிலும் மடழயிலும் ஒலித்தேனை. அவர்களில் சிலர் ஓடிப்தபபாயத் 
தடறைமுகத்தக்கு அண்டமயிலிருந்தே விழிஞத்த அரச மபாளிடகயில் தேங்கியிருந்தே மகபாமண்டைதலசுவரர் 
முதேலியேவர்களிடைம் அந்தேச் வசயதிடயேத் வதேரிவித்தேபார்கள. மகபாமண்டைதலசுவரர் மற்றைவர்கடள 
எழுப்பினைபார். மகபாரபாணி, அதேங்தகபாட்டைபாசிரியேர், விலபாசினி, பவழக்கனிவபாயேர் முதேலியேவர்கள 
மகபாமண்டைதலசுவரடரப் பின் வதேபாடைர்ந்த வசன்றைனைர். இருட்டடையும் மடழக் குளிடரயும் 
வபபாருட்படுத்தேபாமல் கப்பல் நின்று வகபாண்டிருக்கும் தடறைடயே தநபாக்கி அவர்கள கபால்கள விடரந்தேனை.

பகற்வபபாழுதில் மக்கள கூட்டைமும், பலவமபாழி தபசும் பல நபாட்டு மக்களின் நபாகரிகக் கலப்பும் 
வவளளமபாக வழிந்த ஓடும் அந்தேத் தடறைமுகப் பகுதியில் அப்தபபாத மடழத் தேண்ணீர்தேபான் வழிந்த 
ஓடிக் வகபாண்டிருந்தேத. மடழத் தேண்ணீரில் நடனையேபாமல் சுங்கச் சபாவடிக்குள அடுக்கப்பட்டிருந்தே மிளகுப்
வபபாதிகளின் ஓரமபாக ஒன்றிப் படுத்திருந்தே மனிதேன் ஒருவன் வமல்ல எழுந்தேபான். மகபாமண்டைதலசுவரர், 
மகபாரபாணி முதேலியேவர்கள எந்தேக் கப்படல தநபாக்கிச் வசன்று வகபாண்டிருந்தேபார்கதளபா, அததே கப்படல 
தநபாக்கி அவனும் இருளில் பதங்கி நடைந்தேபான். யேபாருடடையே கண்களிலும் தேபான் வதேன்பட்டு விடைபாமல் 
நடைந்த வசல்ல தவண்டும் என்பத அவனுடடையே தநபாக்கமபாக இருக்கும் தபபாலும். முன்னைபால் வசன்று 
வகபாண்டிருந்தேவர்களின் வவளிச்சத்தக்கபாகப் பிடித்தச் வசல்லப்பட்டை தீப்பந்தேத்த ஒளி பின்னைபால் பதங்கி
நடைந்தேவனுடடையே முகத்தில் படுகிறைத. அப்தபபாத அவன் முகத்டதே நன்றைபாகக் கபாணமுடிகிறைத.

ஆ! அத ஆபத்ததேவிகள தேடலவனின் முகம் அல்லவபா? தேளபதிக்கு உடைல் நலமில்டல என்று வபபாய 
வசபால்லி அவடனை விழிஞத்திலிருந்த கிளப்பி விட்டைபார் மகபாமண்டைதலசுவரர். அவதனைபா 
நடுவழியிதலதயே அவர் வகபாடுத்த அனுப்பியே ஓடலடயேப் பிரித்தப் பபார்த்த, அதேன் சூழ்ச்சிடயேப் புரிந்த 
வகபாண்டு விழிஞத்தக்தக திரும்பியிருந்தேபான்.

'ஐதயேபா, பபாவம்! தேம்முடடையே வபண்ணும், நபாரபாயேணன் தசந்தேனும் குமபாரபபாண்டியேடர அடழத்தக் 
வகபாண்டு இந்தேக் கப்பலில் வந்திருப்பபார்கவளன்று மகபாமண்டைதலசுவரர் கனைவு கபாண்கிறைபார். நபானும், 
தேளபதியும் பகவதிடயே அனுப்பியிருக்கிறை தநபாக்கம் இவருக்குத் வதேரியேபாத தபபாலும்' என்று நிடனைத்தக் 
வகபாண்தடை அவர்களுக்குப் பின்னைபால் நடைந்தேபான் மகரவநடுங்குடழக்கபாதேன். மடழ வபயத தசறைபாகியிருந்தே
தேடரயில் இருளில் வழுக்கி விடைபாமல் கவனைமபாக நடைக்க தவண்டியிருந்தேத. முன்னைபால் வசன்றைவர்களும் 
நிதேபானைமபாகதவ நடைந்த வசன்றைதேபால், குடழக்கபாதேனும் அதேற்தகற்ப தவகத்டதேக் குடறைத்தக் வகபாண்டைபான். 
கப்பலிலிருந்த குமபாரபபாண்டியேனும், பகவதியும் இறைங்குவடதேயும், அடதேக் கண்டு 
மகபாமண்டைதலசுவரரின் முகத்தில் ஏமபாற்றைம் படைர்வடதேயும் ஒருங்தக கபாணப்தபபாகிறை ஆவல் அவன் 
மனைத்தின் எல்டலவயேல்லபாம் நிடறைந்திருந்தேத.

அந்தே ஆவலுடைன் அவன் வசன்று வகபாண்டிருந்தே தபபாத இருட்டில் பின்புறைமிருந்த ஒரு டக நீண்டு அவன்
முகத்டதேத் வதேபாட்டைத. சிறிதேளவு பயேமும், வபரும்பகுதி ஆத்திரமுமபாகத் திடுக்கிட்டுத் திரும்பினைபான் 
ஆபத்ததேவிகள தேடலவன். பின்னைபால் நின்று வகபாண்டிருந்தே ஆடளப் பபார்த்தேவுடைன் அவனைபால் தேன் 
கண்கடள நம்பதவ முடியேவில்டல. மரியேபாடதேயும் திடகப்பும் முகத்தில் மிளிர, 'நீங்களபா?' என்றை வினைபா 
அவன் வபாயிலிருந்த வமல்ல வவளிப்பட்டைத. மடழயில் நடனைந்தே உடைம்தபபாடு தேளபதி வல்லபாளததேவன்
அங்தக அவனுக்குப் பின்னைபால் நின்று வகபாண்டிருந்தேபான்.

'இடரயேபாதீர்கள, வமல்லப் தபசுங்கள!' என்று வசபால்லும் பபாவடனையில் உதேட்டில் ஆளகபாட்டி விரடல 
டவத்தக் கபாட்டினைபான் தேளபதி வல்லபாளததேவன்.

"படடைகள புறைப்படுகிறை சமயேத்தில் உங்களுக்குத் திடீவரன்று உடைல் நலமில்லபாமற் தபபாயவிட்டைதேபாகவும், 
நீங்கள படடைக்தகபாட்டைத்திதலதயே தேங்கி விட்டைதேபாகவும் அல்லவபா மகபாமண்டைதலசுவரர் என்னிடைம் 
வசபான்னைபார்?" என்று குரடல தமலும் சிறிதேபாக்கிக் வகபாண்டு தேன் தடிப்டப அடைக்க முடியேபாமல் தகட்டைபான் 
குடழக்கபாதேன்.
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"எல்லபா விவரமும் வசபால்கிதறைன். வபபாறுடமயேபாக இருங்கள" என்று வமல்லக் கூறிவிட்டுக் 
குடழக்கபாதேனின் டககடளப் பற்றி ஒரு மூடலக்கு இழுத்தக் வகபாண்டு வசன்றைபான் தேளபதி.

"மகபாதசனைபாபதி! இப்தபபாத நபாம் இங்தக தேனியேபாக நின்று தபசிக் வகபாண்டிருக்க அவகபாசமில்டல. 
எதிர்பபார்த்தக் வகபாண்டிருந்தே கப்பல் தடறையில் வந்த நின்று விட்டைத. மகபாமண்டைதலசுவரர், மகபாரபாணி 
முதேலியேவர்கள இளவரசடர வரதவற்பதேற்கபாக அததேபா முன்னைபால் நடைந்த தபபாயக் வகபாண்டிருக்கிறைபார்கள"
என்று பரபரப்தபபாடு வசபான்னைபான் மகரவநடுங்குடழக்கபாதேன்.

"பரவபாயில்டல, குடழக்கபாதேதர! அவர்கவளல்லபாம் கப்பலிலிருந்த இறைங்கி வருவதேற்குள நபாமும் 
தபபாயச் தசர்ந்த வகபாளளலபாம். குமபாரபபாண்டியேதனைபாடு பகவதி உடைன் வருவபாளபாடகயினைபால் எல்லபாம் 
அவள கவனித்தக் வகபாளவபாள."

"பகவதி கப்பலில் வருகிறை விவரத்டதேச் வசபால்லி அவடளயும் தசர்த்த அடழத்த வந்தவிடை 
தவண்டுவமன்று தேபாங்கதள மகபாமண்டைதலசுவரரிடைம் தவண்டிக் வகபாண்டீர்களபாதம?"

"அவர் உங்களிடைம் வசபான்னைபாரபா அப்படி?"

"வசபால்லியேத மட்டுமில்டல, உங்கள உடைல் நலடனைக் கவனிப்பதேற்கபாக நபான் உடைதனை 
படடைக்தகபாட்டைத்தக்குப் தபபாயேபாக தவண்டுவமன்று என்னிடைம் ஓர் ஓடல வகபாடுத்த இங்கிருந்த 
தரத்தினைபார். நபானும் முதேலில் அடதே நம்பிப் புறைப்பட்டு விட்தடைன்..." என்று வதேபாடைங்கி, நடைந்தே 
விவரத்டதேத் தேளபதிக்குச் வசபான்னைபான்.

"நீங்கள வசயதேத நல்லதேபாயப் தபபாயிற்று. மகபாமண்டைதலசுவரர் வகபாடுத்தே ஓடலடயே நம்பிப் 
படடைக்தகபாட்டைத்தக்கு வந்திருந்தேபால் என்டனைப் தபபாலதவ நீங்களும் தேப்ப முடியேபாமல் சிக்கிக் 
வகபாண்டிருப்பீர்கள. இடடைவழியிதலதயே அவருடடையே ஓடலடயேக் கிழித்தப் தபபாட்டு விட்டு 
விழிஞத்தக்தக திரும்பியே உங்கள தணிடவப் பபாரபாட்டுகிதறைன் குடழக்கபாதேதர! மகபாமண்டைதலசுவரர் 
வபரியே சூழ்ச்சி வசயத என்டனை ஏமபாற்றி விட்டைபார். நயேமபாகப் தபசி படடைகடள முன்னைபால் அனுப்பச் 
வசயதவிட்டுத் தேனிதயே என்டனை அடழத்தக் வகபாண்டு தபபானைபார். நபான் முட்டைபாளதேனைமபாய அவரிடைம் 
தேனிடமயில் மபாட்டிக் வகபாண்டு விட்தடைன். நபான் தபபாருக்குத் தேடலடம தேபாங்கத் தேகுதியேற்றை குற்றைவபாளி 
என்றும் என்னைபால் எவ்வளதவபா தேவறுகள வசயயேப்பட்டிருக்கின்றைனை என்றும் எரிந்த விழுந்தேபார். நபானும் 
என் ஆத்திரத்டதே அவரிடைம் கபாட்டிதனைன், பலிக்கவில்டல. தேந்திரமபாக என்டனைப் 
படடைக்தகபாட்டைத்திதலதயே சிடறை டவத்தவிட்டு விழிஞத்தக்குப் புறைப்பட்டைபார் அவர். அங்தக என்டனை 
ஏமபாற்றியேத தபபாதேபாவதேன்று இங்தக வந்த உங்கடளயும் ஏமபாற்றியிருக்கிறைபாவரன்று வதேரிகிறைத. 
இல்லபாவிட்டைபால், படடை புறைப்படும் தநரத்தில் எனைக்கு உடைல் நலமில்லபாமல் தபபாயவிட்டைத என்று 
வசபால்லி உங்கடள அங்தக அனுப்பியிருப்பபாரபா? என்னை இருந்தேபாலும் பிறைடர அஞ்சி நிற்கச் வசயயும் 
சூழ்ச்சித் திறைடம அவரிடைம் இருப்பத தபபால தவறு யேபாரிடைமும் இருக்க முடியேபாத. நபான் அவருக்கு 
எதிரபாகச் வசயதே ஒவ்வவபாரு தேவற்டறையும் வரிடசயேபாக எண்ணி டவத்தக் வகபாண்டு ஒப்பிக்கிறைபாதர அவர்! 
பகவதிடயே ஈழ நபாட்டுக்கு அனுப்பியிருக்கும் இரகசியேம் உங்கடளயும், என்டனையும் தேவிர தவறு 
யேபாருக்கும் வதேரிந்திருக்க முடியேபாவதேன்று நபாம் நிடனைத்தக் வகபாண்டிருக்கிதறைபாம். அவதரபா அடதே 
நன்றைபாகத் வதேரிந்த டவத்தக் வகபாண்டிருக்கிறைபார். அறிவினைபால் அவடர வவல்ல நம்மபால் முடியேபாத, 
குடழக்கபாதேதர! ஆனைபால் எப்படியும் அந்தே மடலச்சிகரத்டதே வீழ்த்தியேபாக தவண்டும். அடதேச் 
வசயவதேற்கபாகத்தேபான் நபான் தேப்பி ஓடி வந்ததேன். வலிடமயேபானை யேவனைக் கபாவல் வீரர்கடள எனைக்குக் கபாவல்
தபபாட்டிருந்தேபார் மகபாமண்டைதலசுவரர். என் சபாமர்த்தியேத்டதேவயேல்லபாம் பயேன்படுத்தி என்டனைக் கபாவல் 
வசயதே வீரர்கடள ஏமபாற்றிவிட்டு இங்கு ஓடி வந்ததேன். அவர் என்டனை இவ்வளவு தூரத்தக்கு 
அவமபானைப்படுத்தியே பின்பும் தபபார்க்களத்தக்குப் தபபாயப் படடைகளுக்குத் தேடலடம தேபாங்கிப் தபபார் 
வசயயே விருப்பமில்டல எனைக்கு. நபான் தபபாருக்குத் தேடலடம தேபாங்கலபாமபா, இல்டலயேபா என்படதேக் 
குமபாரபபாண்டியேர் வந்த விசபாரித்தத் தீர்ப்புக் கூறை தவண்டுமபாம். எப்படியிருக்கிறைத நியேபாயேம்?" என்று 
ஆபத்ததேவிகள தேடலவனிடைம் தேம் மனைக் குமுறைடல வவளியிட்டைபான் தேளபதி வல்லபாளததேவன். அடதேக் 
தகட்டுவிட்டுக் குடழக்கபாதேன் கூறினைபான்:

"மகபாமண்டைதலசுவரர் ஒருவடர மட்டும் மனைத்தில் டவத்தக் வகபாண்டு தேபாங்கள அப்படிவயேல்லபாம் 
வசயத விடைக் கூடைபாத. தேங்கள தேங்டகயேபார் மகபாமண்டைதலசுவரருடடையே சூழ்ச்சிகடளயும், சர்வபாதிகபார 
மனைப்பபான்டமடயேயும் குமபாரபபாண்டியேரிடைம் இதேற்குள விவரித்தச் வசபால்லியிருக்கலபாம். அடதேக் 
தகட்டு குமபாரபபாண்டியேதர மகபாமண்டைதலசுவரர் தமல் நம்பிக்டக இழந்திருப்பபார்."

"அப்படிச் வசபால்வதேற்கில்டல, குடழக்கபாதேதர! குமபார பபாண்டியேருடடையே மனைத்டதே என் தேங்டக பகவதி 
எவ்வளவுதேபான் மபாற்றியிருந்தேபாலும் இங்கு வந்த இறைங்கியேவுடைன் மகபாரபாணியேபாரும், 
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மகபாமண்டைதலசுவரரும் வசபால்கிறைபடிதேபான் தகட்பபார் அவர். ஆகதவ, இனி நபாம் வசயயே 
தவண்டியேவதேல்லபாம் ஒதர கபாரியேம் தேபான். மகபாமண்டைதலசுவரர் என்றை இறுமபாப்பு சக்திடயே ஒதரயேடியேபாக 
வீழ்ச்சியுறைச் வசயத விடை தவண்டும்."

"முயேன்று பபார்க்கலபாம். அததேபா அவர்கள கப்படல வநருங்கி விட்டைபார்கள. வபாருங்கள, நபாமும் தபபாகலபாம்,
மற்றைவற்டறைப் பின்பு தபசிக் வகபாளதவபாம்" என்று கூறித் தேளபதிடயேயும் கூட்டிக் வகபாண்டு தடறையில் 
வந்த நின்றை கப்படல தநபாக்கிச் வசன்றைபான் குடழக்கபாதேன்.

தேளபதிக்கும், குடழக்கபாதேனுக்கும் இருளும் மடழயும் தபபாதமபானை அளவு மடறைந்த வசல்வதேற்கு 
ஒத்தடழத்தேனை. கப்பல் நின்று வகபாண்டிருந்தே தடறைக்கு அருகில் ஒரு பபாடறை மடறைவில் அவர்கள 
இருவரும் மடறைவபாக நின்று வகபாண்டைனைர். அந்தே இடைத்தில் நின்று வகபாண்டு கப்பலிலிலிருந்த 
இறைங்குபவர்கடள அவர்கள பபார்க்க முடியும்! அங்தக தபசுகிறை தபச்டசயும் தகட்க முடியும். அவர்கடள 
மற்றைவர்கள பபார்க்க முடியேபாத. அப்படிப்பட்டை மடறைவிடைம் அத.

கப்பலின் அருதக தீப்பந்தேங்களின் ஒளியில் மகபாரபாணி மகபாமண்டைதலசுவரர், அதேங்தகபாட்டைபாசிரியேர், 
பவழக்கனிவபாயேர், விலபாசினி ஆகிதயேபார் நின்று வகபாண்டிருப்பத வதேரிந்தேத. அவர்கள எல்தலபாரும் 
மடழத் தூறைலில் நடனைந்த வகபாண்டு தேபான் நின்றைபார்கள. நங்கூரக் கயிறுகளபால் இழுத்தக் 
கட்டைப்பட்டிருந்தேபாலும் அடலக் குழப்பத்தேபால் கப்பல் ஆடிக் வகபாண்டிருந்தேத.

அடைடைபா! அப்தபபாத மகபாரபாணி வபானைவன்மபாததேவியின் முகத்தில் தேபான் எத்தேடனை ஆவல் நிடறைவு வபபாங்கி 
நிற்கிறைத! கப்பலிலிருந்த இறைங்கிவரும் வழிடயேதயே பபார்த்த நிற்கும் அவருடடையே கண்களில் 
வதேன்படும் புனிதேமபானை உணர்ச்சி தேபாயடமப் பபாசத்தக்தக வசபாந்தேமபானை உணர்ச்சியேல்லவபா? அந்தே 
உணர்ச்சிச் சபாயேல் மூலமபாக அவருடடையே தூயே உளளத்தில் அப்தபபாத எத்தேடனை எண்ணங்கள வபபாங்கி 
எழுந்தேனைதவபா?

விலபாசினி, அதேங்தகபாட்டைபாசிரியேர், பவழக்கனிவபாயேபார் எல்தலபாருடடையே முகங்களிலும் குமபார 
பபாண்டியேடரக் கபாணப்தபபாகும் ஆவல் நிலவியேத. மகபாமண்டைதலசுவரருடடையே முகம் ஒன்று மட்டுதம 
உணர்ச்சி நிழல் படியேபாமல் வழக்கம் தபபால் இயேல்பபாக இருந்தேத. பக்கத்திலிருந்த படைர்ந்தே தீப்பந்தேத்தின்
ஒளிச் சபாயேலில் அவருடடையே கூர்டமயேபானை மூக்கு, முகத்திலிருந்த நீண்டை சக்தி ஒன்றின் நுனி தபபால் 
பளபளத்தேத. அவருடடையே சக்தி வபாயந்தே கண்களும் கப்பலிலிருந்த இறைங்கி வரும் மரப்படிகடளத்தேபான் 
பபார்த்தக் வகபாண்டிருந்தேனை. ஆ! அவர்கள எதிர்பபார்த்தே இடணயேற்றை அந்தே விநபாடி இததேபா வந்தவிட்டைத. 
தசந்தேனும், குழல்வபாயவமபாழியும் பின் வதேபாடைர குமபார பபாண்டியேன் இறைங்கி வந்தேபான். ஏதனைபா அவன் 
முகத்தில் சிறித தசபார்வு வதேன்பட்டைத. தசந்தேனிடைமும் குழல்வபாயவமபாழியிடைமும் கூடை அவ்வளவபாக 
உற்சபாகம் வதேன்படைவில்டல. வரதவற்றைவர்களிடைம் இருந்தே உற்சபாகமும் பரபரப்பும் 
வரதவற்கப்பட்டைவர்களிடைம் இல்டல. குமபாரபபாண்டியேன் கடடைசிப் படியிலிருந்த இறைங்கித் 
வதேன்பபாண்டி நபாட்டு மண்ணில் கபால் டவத்தேபான். தீப்பந்தே ஒளியில் அவன் அழகியே முகமும் வலத 
டகயில் இருந்தே வலம்புரிச் சங்கும் வதேரிந்த மின்னினை. யேபாதரபா ஒரு கந்தேர்வ உலகத்தச் சுந்தேர இடளஞன் 
தபபால் எழிலபார்ந்த கபாட்சியேளித்தேபான் அவன். இறைங்கியேதம் கீதழ நின்றை யேபாவடரயும் வணங்கினைபான். 
அப்தபபாத, "குழந்தேபாய! வந்தேபாயேபா?" என்று ஒரு பபாசம் நிடறைந்தே குரல் அவன் வசவி வழிப் புகுந்த 
மனைத்தின் இடைவமல்லபாம் நிடறைந்த அவடனைக் குழந்டதேயேபாக்கி விட்டைத. அடுத்தே விநபாடி, "அம்மபா!" 
என்றை வசபால் அவன் நபாவிலிருந்த உணர்ச்சி மயேமபாகக் கனிந்த குடழந்த ததேபான்றி ஒலித்தேத. அந்தே ஒலி 
எழுந்த அடைங்குவதேற்குள தேன் தேபாயின் கரங்களுக்கிடடைதயே தேழுவப்பட்டு நின்றைபான் அவன். தேபாயடம 
என்றை பபாற்கடைலில் விழுந்த முழுகிப் பருகியும், நடனைந்தம், உணர்ந்தம், தேன்டனை இழந்த அதிதலதயே 
ஆழ்ந்த விட்டைத தபபால் ஒரு பரவச நிடல. தேங்கதம தேடசயேபாகத் திரண்டு நீண்டைபாற் தபபான்றை 
குமபாரபபாண்டியேனின் அழகியே ததேபாளில் மகபாரபாணி வபானைவன்மபாததேவியின் கண்கள ஆனைந்தேக் கண்ணீர் 
வசபாரிந்தேனை. தேபாயின் அந்தேக் கண்ணீர் தேன் உடைம்டபயும் உளளத்டதேயும் அழுக்கு நீக்கிப் பரிசுத்தேமபாக்கி 
விட்டைத தபபால் ஒரு மகத்தேபானை உணர்வு ஏற்பட்டைத இரபாசசிம்மனுக்கு. பின்பு குழல்வபாயவமபாழிடயேயும் 
அன்தபபாடு தேழுவி வரதவற்றைபார் மகபாரபாணி.

தேன் தேந்டதே அதேங்தகபாட்டைபாசிரியேரின் முதகுக்குப் பின் வவட்கத்ததேபாடு ஒன்றிக் வகபாண்டு நின்றை விலபாசினி
வியேப்தபபாடு பபார்த்தேபாள. அவ்வளவு வயேதேபானை மகபாரபாணி தேம் மகடனைக் கண்டைதம் சிறு பிளடள தபபால் 
தேழுவிக் வகபாண்டு கண்ணீர் தசபார நின்றை கபாட்சி அவள உளளத்டதே உருக்கியேத. 'குழந்டதேத் தேன்டம என்றை 
அபூர்வமபானை உணர்ச்சிடயே உலகத்தக்குக் வகபாடுத்தக் வகபாண்டு வருபவள தேபாய. அதேனைபால் தேபான் அந்தேத் 
தேன்டம தேபாயிடைமிருந்ததே சில சமயேம் வவளிப்பட்டு விடுகிறைத தபபாலும்' என்று நிடனைத்த வியேந்தேபார் 
அதேங்தகபாட்டைபாசிரியேர். மகபாமண்டைதலசுவரர் முதேலியேவர்களுடடையே பபாதேங்கடளத் வதேபாட்டு 
வணங்கினைபான் குமபாரபபாண்டியேன்.
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"இரபாசசிம்மபா! நல்ல சமயேத்தில் நீ தேபாய நபாட்டுக்கு வந்திருக்கிறைபாய. வடைக்தக நம்முடடையே எல்டலயில் 
தபபார் வதேபாடைங்கி நடைந்த வகபாண்டிருக்கிறைத. உன்னுடடையே வருடகயேபால் நம் படடைவீரர்கள உற்சபாகமும் 
அடடையேப் தபபாகிறைபார்கள. தசர வீரர் படடை உதேவியும் நமக்குக் கிடடைத்திருக்கிறைத. இனி வவற்றி 
நம்முடடையேதேபாகத்தேபான் இருக்கும்" என்று அவடனைச் சந்தித்த விட்டை மகிழ்ச்சிதயேபாடு கூறினைபார் 
மகபாமண்டைதலசுவரர். அவர் முகத்டதே தநருக்கு தநர் தநபாக்க வவட்கினைபான் அவன். கீதழ குனிந்த 
வகபாண்டு பபார்த்தேவபாறு, "சுவபாமி! படடைக்கும், உதேவிகளுக்கும் ஒன்றும் குடறைதவ இல்டல. ஈழ நபாட்டுக் 
கபாசிப மன்னைரின் படடை கூடை இன்னும் சில நபாட்களில் நம் உதேவிக்கு வரலபாம்" என்றைபான் இரபாசசிம்மன்.

"உன்னுடடையே முகத்தில் தபபாடரப் பற்றிப் தபசும் தபபாத ஆதவசம் ஏற்படைவில்டலதயே? இந்தேச் 
தசபார்வும், தசபாகமும் எங்கிருந்த உன் முகத்தில் வந்த படிந்தேனைதவபா?" என்று அவன் முகத்டதே 
வவளிச்சத்தில் நன்றைபாகப் பபார்த்தவிட்டுக் தகட்டைபார் மகபாரபாணி. மகபாரபாணி இவ்வபாறு தகட்டைதம் 
இரபாசசிம்மனுடடையே முகத்தில் தமலும் தசபாகக் கடள வந்த கவிந்தேத. அவன் வநட்டுயிர்த்தேபான். 
அவனுடடையே கண்கள கலங்கினை. எடதேதயேபா கூறுவதேற்கு அவன் உதேடுகள தேயேங்கித் தேயேங்கித் தடித்தேனை.

அவன் என்னை கூறைப்தபபாகிறைபான் என்படதேத் வதேரிந்த வகபாளளும் ஆர்வத்தடைன் எல்தலபாருடடையே 
விழிகளும் அவனுடடையே முகத்டதேதயே உற்று தநபாக்கினை. ஆனைபால் அவன் வபாய திறைந்த தபசுவதேற்கு முன் 
கண்களின் குறிப்பினைபாதலதயே தவறு ஒரு தபச்சும் அங்கு நிகழ்ந்தேத. பயேந்த மிரளும் கண்களபால் ஏததேபா 
ஒரு குறிப்புத் ததேபான்றைச் தசந்தேன் முகத்டதேப் பபார்த்தேபாள குழல்வபாயவமபாழி.

தசந்தேன் மகபாமண்டைதலசுவரடரச் சிறித தேளளி அடழத்தக் வகபாண்டு தபபாய ஏததேபா வசபால்லிவிட்டு 
வந்தேபான். அடதேக் தகட்டுவிட்டுத் திரும்பி வந்தே மகபாமண்டைதலசுவரர், "குமபாரபபாண்டியேரிடைம் ஒரு விநபாடி
தேனியேபாகப் தபச விரும்புகிதறைன். இப்படிக் வகபாஞ்சம் என்னுடைன் வரலபாமபா?" என்று பதேறைபாதே குரலில் 
வதேளிவபாகக் கூப்பிட்டைபார். குமபாரபபாண்டியேன் மறுப்பின்றி அவருடைன் வசன்றைபான். கப்பல் தடறைக்கு 
அருதகயிருந்தே ஒரு பபாடறைக்குச் சமீபத்தில் தபபாய மகபாமண்டைதலசுவரரும் குமபாரபபாண்டியேனும் 
நின்றைனைர். மகபாமண்டைதலசுவரர் இருளில் அவன் கபாதேருதக ஒவ்வவபாரு வபார்த்டதேயேபாக நிறுத்திச் 
வசபான்னைபார்: "இரபாசசிம்மபா! சற்று முன் நீ எல்தலபாரிடைமும் வசபால்லி விடுவதேற்கு இருந்தே தசபாகச் வசயதி 
என்னைவவன்று நபான் இப்தபபாததேபான் தசந்தேனிடைம் அறிந்த வகபாண்தடைன். 'பகவதி இறைந்த தபபானைபாள' 
என்றை வசயதிடயே இன்னும் சிறித கபாலத்தக்கு வவளியிடைபாமல் இருந்தேபால் எல்தலபாருக்கும் நல்லத. நபான் 
வவளியிடைச் வசபால்கிறைவடர அடதே வவளியிடுவதில்டல என்று எனைக்கு வபாக்குத் தேத்தேம் வசயத வகபாடு."

இடதேச் வசபால்லிவிட்டு, வபாக்குறுதியேபாக வலத டகடயே நீட்டினைபார் அவர். "சுவபாமி! என்டனைச் 
தசபாதிக்கபாதீர்கள. நீங்கள மிகப் வபரியேவர். எவ்வளவு வபரியே தக்கத்டதேயும் அங்கீகரித்தக் வகபாண்டு 
உணர்ச்சி வசப்படைபாமல் நிமிர்ந்த நிற்கிறை வதேம்பு உங்களுக்கு உண்டு. நபான் அப்படி மடறைத்தக் வகபாண்டு 
நிற்கும் உறுதியேற்றைவன். என்டனை மன்னித்த விடுங்கள. அந்தேப் வபண்ணின் தர்மரணத்டதே என்னைபால் 
ஒளிக்க முடியேபாத. உங்கள வபண்ணும் தசந்தேனும் கூடை அந்தேத் தயேர உண்டமடயே மடறைத்தக் வகபாண்டு 
இருந்த விடுவபார்கள. என்னைபால் முடியேபாததே!" என்று நபாத் தேழுதேழுக்கச் வசபான்னைபான் குமபாரபபாண்டியேன்.

"நீ கட்டைபாயேம் அடதே மடறைத்தத்தேபான் ஆக தவண்டும். இப்தபபாத நடைந்த வகபாண்டிருக்கும் தபபாரில் 
வதேன்பபாண்டி நபாடு வவற்றி வபறை தவண்டுவமன்றைபால், இந்தே வபாக்டக நீ எனைக்குச் சத்தியேம் வசயத வகபாடு. 
இல்லபாவிட்டைபால் உன் விருப்பம் தபபால் வசய. இதேற்கு தமல் உன்டனைக் வகஞ்சிக் வகபாண்டிருக்க 
எனைக்குத் வதேரியேபாத." - ஒரு கணம் குமபாரபபாண்டியேன் என்னை பதில் கூறுவவதேன்று தேயேங்கினைபான். அடுத்தே 
விநபாடி, "உங்கள விருப்பப்படிதயே வசயகிதறைன்" என்று அவருடடையே வலத டகயில் தேன் வலத டகடயே 
டவத்தச் சத்தியேம் வசயத வகபாடுத்தேபான். மகபாமண்டைதலசுவரர் அவன் முதகில் தேட்டிக் வகபாடுத்தேபார்.

"சுவபாமி! தேளபதி வல்லபாளததேவடனைப் தபபார்க்களத்தக்கு அனுப்பியிருக்கிறீர்களபா?" என்று தகட்டைபான் 
இரபாசசிம்மன்.

"இல்டல! தகபாட்டைபாற்றுப் படடைத் தேளத்தில் தேனிதயே சிடறைப்படுத்தி டவத்திருக்கிதறைன். இடதேக் தகட்டு 
ஆச்சரியேப்படைபாததே. இந்தே உண்டமயும் இப்தபபாடதேக்கு உன் மனைத்ததேபாடு இருக்கட்டும்."

"இவதேல்லபாம் என்னை விபரீதேங்கதளபா? எனைக்கு ஒன்றும் விளங்கவில்டலதயே?"

"கவடலப்படைபாததே, இரபாசசிம்மபா? எல்லபாம் தபபாகப் தபபாக விளங்கும்."

அவர் இப்படிச் வசபால்லி வபாய மூடைவில்டல. அவர்கள நின்று வகபாண்டிருந்தே இடைத்டதே ஒட்டி அடமந்தே 
பபாடறையின் மறுபுறைமிருந்த ததேங்கபாய பருமனுக்கு ஒரு கல் 'விர்'வரன்று வீசி எறியேப்பட்டுப் பறைந்த 
வந்தேத. அந்தேக் கல் மகபாமண்டைதலசுவரரின் மகுடைத்தில் விழுந்த அடதேக் கீதழ வீழ்த்தியேத. 
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குமபாரபபாண்டியேன் வபாடள உருவிக் வகபாண்டு ஓடினைபான். ஓடச தகட்டுச் தசந்தேனும் ஓடி வந்தேபான்.

"நில்லுங்கள. மகுடைம் தேபான் விழுந்தேத. என் தேடல இன்னும் இருக்கிறைத!" என்று சிரித்தக் வகபாண்தடை 
அவர்கடளத் தேடுத்த நிறுத்தினைபார் மகபாமண்டைதலசுவரர். பபாடறையின் மறுபுறைத்திலிருந்த யேபாதரபா இருவர் 
விழுந்தேடித்தக் வகபாண்டு ஓடும் ஓடச தகட்டைத.
------------
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3.15. ஒரு பிடி மண்

"சுவபாமி! இவதேன்னை அநியேபாயேம்? எவதனைபா அக்கிரமம் வசயத விட்டு ஓடுகிறைபான். அவடனைப் 
பிடிக்கலபாவமன்றைபால் தபபாகவிடை மபாட்தடைன் என்கிறீர்கள!" என்று இரபாசசிம்மனும் தசந்தேனும் 
மகபாமண்டைதலசுவரதரபாடு மன்றைபாடிக் வகபாண்டிருந்தே தபபாத அவர் பதில் வசபால்லபாமல் இருட்டில் கீதழ 
விழுந்தே மகுடைத்டதேத் ததேடி எடுத்த அணிந்த வகபாண்டைபார்.

"இந்தே முடிடயே நபாதனை ஒரு நபாள கீதழ கழற்றி டவக்கத்தேபான் தபபாகிதறைன். அதேற்குள என் எதிரிகள ஏன் 
இவ்வளவு அவசரப்படுகிறைபார்கதளபா, வதேரியேவில்டல!" என்று அவர் கூறியே தபபாத அதில் எத்தேடனைதயேபா 
அர்த்தேங்கள வதேபானித்தேனை. அவர் இடதேக் கூறியே தபபாத அவருடடையே முகத்டதேப் பபார்க்க தவண்டுவமன்று 
தசந்தேனுக்கும், இரபாசசிம்மனுக்கும் ஆடசயேபாயிருந்தேத. ஆனைபால் இருளில் முகம் வதேரியேவில்டல.

"வபாருங்கள, தபபாகலபாம்!" என்று எதவும் நடைக்கபாதேத தபபால் கூறியேபடி அவர்கள இருவரும் பின் 
வதேபாடைரக் கப்பலுக்கு அருதக வந்தேபார் அவர்.

"அத என்னை? அங்தக நீங்கள தபபாயப் தபசிக் வகபாண்டிருந்தே இடைத்தில் ஏததேபா ஓடச தகட்டைததே?" என்று 
மகபாரபாணி வபானைவன்மபாததேவியேபார் வினைவினைபார்.

"ஒன்றுமில்டல! ஏததேபா ஒரு கல் கபாலில் இடைறியேத. அடதேத் தூக்கி எறிந்ததேன்" என்று சபாதேபாரணமபாகச் 
வசபால்லிவிட்டுக் குமபாரபபாண்டியேனுடடையே முகத்டதேயும் தசந்தேனுடடையே முகத்டதேயும் பபார்த்தேபார் 
மகபாமண்டைதலசுவரர்.

அப்தபபாத தூறிக் வகபாண்டிருந்தே மடழ நின்று தபபாயிருந்தேத. கப்பலிலிருந்த வபபாருளகவளல்லபாம் 
இறைக்கப்பட்டு விட்டைனை. "இங்தகதயே நின்று வகபாண்டிருப்பபாதனைன்? வபாருங்கள எல்தலபாரும் விழிஞத்த 
அரச மபாளிடகயில் தபபாயத் தேங்கலபாம்" என்று முன்னைபால் நடைந்தேபார் மகபாரபாணி. எல்தலபாரும் வசன்றைபார்கள. 
விடிவதேற்குச் சிறித தநரதம இருந்தேத. யேபாரும் உறைங்கவில்டல. குழல்வபாயவமபாழியும் விலபாசினியும் ஒரு
மூடலயில் உட்கபார்ந்த மகபாரபாணி வபானைவன்மபாததேவியேபாதரபாடு தபசிக் வகபாண்டிருந்தேபார்கள.

அதேங்தகபாட்டைபாசிரியேரும், பவழக்கனிவபாயேரும், குமபாரபபாண்டியேனுக்குக் கபாந்தேளூர் மணியேம்பலத்த 
நிடலகடளப் பற்றி விவரித்தச் வசபால்லிக் வகபாண்டிருந்தேபார்கள. தவவறைபாரு மூடலயில் தசந்தேனும், 
மகபாமண்டைதலசுவரரும் இரகசியேமபாக ஏததேததேபா தபசிக் வகபாண்டிருந்தேபார்கள. விடிகிறை தநரம் வநருங்க 
வநருங்கத் தடறைமுகத்தில் வழக்கமபானை ஒலிகளும், கலகலப்பும், ஆள நடைமபாட்டைமும் அதிகமபாயினை.

இவர்கவளல்தலபாரும் விழிஞத்த அரச மபாளிடகயில் இவ்வபாறு தபசிக் வகபாண்டிருந்தே சமயேத்தில் 
விழிஞத்தின் ஒதக்குப்புறைமபானை மற்வறைபாரு பகுதியில் நடைந்த வகபாண்டிருந்தே மற்வறைபாரு சம்பவத்டதேக் 
கவனிக்கலபாம். அந்தே இடைம் கடைற்கடரயிலிருந்த வநடுந்வதேபாடலவு விலகியிருந்தேத. வசடி, வகபாடிகளும், 
வபயேர் தவறுபபாடு வதேரியேபாதே பலவடகக் கபாட்டு மரங்களும் அடைர்ந்தே பகுதி அத. பகற்தபபாதிதலதயே 
மயேபானை அடமதி நிலவுகிறை இடைம் அத.

அங்தக குருதிக் வகபாழுந்தகள தபபால் பூத்திருந்தே ஒரு வசவ்வரளிப் புதேரின் கீதழ தேளபதி 
வல்லபாளததேவனும், ஆபத்ததேவிகள தேடலவனும் உட்கபார்ந்திருந்தேனைர். தேளபதி குமுறிக் குமுறி அழுத 
வகபாண்டிருந்தேபான். அவன் கண்கள களளிப் பழங்கடளப் தபபாலச் சிவந்திருந்தேனை. குடழக்கபாதேன் 
தேளபதிக்கு ஏததேபா ஆறுதேல் கூறித் ததேற்றை முயேன்று வகபாண்டிருந்தேபான்.

"குடழக்கபாதேதர! என் அருடமத் தேங்டகயின் முடிவு இப்படியேபா ஆக தவண்டும். அன்டபயும், 
ஆதேரடவயும், வசலுத்தே எனைக்கு இனிதமல் யேபார் இருக்கிறைபார்கள? அவள தபபானை பின்பும் நபான் இனி 
எதேற்கபாக உயிர் வபாழ தவண்டும்? கடைல் கடைந்த தபபாய எத்தேடனைதயேபா வபரியே கபாரியேங்கடளச் சபாதித்தக் 
வகபாண்டு வரப்தபபாகிறைபாள என்று கனைவு கண்டு வகபாண்டிருந்ததேதனை! அங்தக தபபாய உயிர் 
விடுவதேற்கபாகவபா அவடள அனுப்பிதனைன்?" என்று தேளபதி அழுத புலம்பியே அவலக் குரல் மனிதே 
நடைமபாற்றைமற்றை அந்தேக் கபாட்டில் எதிவரபாலித்தேத.

"மகபாதசனைபாபதி! அந்தேச் வசயதிடயேக் தகட்டைத முதேல் என் உளளம் எவ்வளவு வகபாதிப்படடைந்திருக்கிறைத, 
வதேரியுமபா? கப்பலிலிருந்த குமபாரபபாண்டியேருடைன் தேங்கள தேங்டகயேபார் இறைங்குவபாவரன்று எவ்வளவு 
ஆவதலபாடு பபாடறை மடறைவிலிருந்த பபார்த்தக் வகபாண்டிருந்ததேபாம் நபாம்? மகபாமண்டைதலசுவரர் நபாம் 
ஒளிந்திருந்தே பபாடறைக்கு அருகில் வந்த குமபாரபபாண்டியேரிடைம் அந்தே இரகசியேத்டதே வவளியிடைக் 
கூடைபாவதேன்று தகட்டுக் வகபாண்டை தபபாத தேபாதனை நமக்தக அந்தே உண்டம வதேரிந்தேத? அந்தேச் வசயதிடயேக் 
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தகட்டைவுடைன் எனைக்கு ஏற்பட்டை வகபாதிப்பில் எவ்வளவு வபரியே கல்டலத் தூக்கி மகபாமண்டைதலசுவரர் 
தமல் வீசிதனைன்? அந்தேப் பபாழபாயப் தபபானை கல் அவர் மண்டடைடயே உடடைத்த வநபாறுக்கியிருந்தேபால் 
எனைக்குத் திருப்தியேபாயிருக்கும். மகுடைத்டதேக் கீதழ தேளளியேததேபாடு தபபாயவிட்டைததே!" என்று தசபாக 
வவடிப்பில் உண்டைபானை தகபாபத்ததேபாடு வசபான்னைபான் குடழக்கபாதேன்.

அதகபாறும் வபபாங்கி எழும் அழுடகதயேபாடு தசபாகத்தில் தவண்டு தபபாய வீற்றிருந்தே மபாவீரன் 
வல்லபாளததேவன் திடீவரன்று ஏததேபா ஒரு முடிவுக்கு வந்தேவன் தபபால் எழுந்த நின்றைபான். அழுடக 
ஓயந்தேத. கண்ணீடரத் தடடைத்தக் வகபாண்டைபான். முகத்தில் டவரம் பபாயந்தே உணர்ச்சி ஒன்று 
கபால்வகபாண்டு பரவியேத. கண்களில் பழிவபாங்கத் தடிக்கும் உணர்வவபாளி மின்னியேத. முகம் சிவந்த, 
மீடசயும் உதேடுகளும் தடித்தேனை. ஆதவசமுற்றை வவறியேபாட்டைக்கபாரன் தபபால் விடறைப்பபாக நின்று வகபாண்டு 
சூளுடரத்தேபான் அவன்.

"குடழக்கபாதேதர! இந்தேக் கணத்திலிருந்த நபான் அதயேபாக்கியேனைபாக மபாறைப் தபபாகிதறைன். கடைடம, நன்றி, 
நியேபாயேம், அறைம் இடவகடளப் பற்றி நபான் இனிதமல் கவடலப்படைப் தபபாவதில்டல. கருடணயும், 
அன்பும், எனைக்கு இனிதமல் ததேடவயில்டல. அடவகடள நபான் யேபார் தமல் வசலுத்தே முடியுதமபா, அந்தே 
அருடமச் சதகபாதேரி தபபாயவிட்டைபாள. என் ஒதர உறைவு அழிந்த விட்டைத. இல்டல! சூழ்ச்சியேபால் 
அழிக்கப்பட்டு விட்டைத. என் உடைன்பிறைந்தே இரத்தேம் தடிக்கிறைத. பறி வகபாடுத்தே மனைம் பதேறுகிறைத. இனி 
யேபாரும் எனைக்கு தவண்டியேவரில்டல. நபான் இரத்தேப் பசி மிகுந்தே தகபார ரபாட்சசனைபாக உருவவடுக்கப் 
தபபாகிதறைன். ஞபானிக்குத் தன்பம் வந்தேபால் அததே மபாதிரித் தன்பம் பிறைருக்கு வரபாமல் கபாப்பபான். 
முரடைனுக்கு ஒரு தன்பம் வந்தேபால் ஆயிரம் தபருக்கு ஆயிரக்கணக்கபானை தன்பங்கடள விடளவிப்பபான். 
நபான் முரடைன். எனைக்கு எதிரி மகபாமண்டைதலசுவரர் ஒருவர் மட்டும் இல்டல. மகபாரபாணி, இளவரசர், 
அந்தேக் குட்டடைச் தசந்தேன், மகபாமண்டைதலசுவரரின் வபண், இந்தே நபாடு, இந்தேத் தன்பத்டதே எனைக்கு 
அளித்தே எதிரிகளின் தேடலயேபாயே விதி என்னும் எதிரி - எல்தலபாடரயும் எல்லபாவற்டறையும் நிர்மூலமபாக்கப் 
தபபாகிதறைன் நபான். என் தேங்டகக்கு இல்லபாதே உயிரும் வபாழ்வும் எவருக்கும் இல்லபாமல் வசயத விடைப் 
தபபாகிதறைன். என்டனை இதவடரயில் தேடல நிமிர முடியேபாமல் வசயத வந்தே அறிவின் பரம்படரடயேப் 
பூண்தடைபாடு அழித்ததே விடைப் தபபாகிதறைன், பபாருங்கள!" என்று கூப்பபாடு தபபாட்டுக் வகபாண்டு கீதழ 
குனிந்த வலத டகயேபால் ஒரு பிடி மண்டண அளளிக் கபாற்றில் தூவினைபான் தேளபதி. குடழக்கபாதேன் 
பயேத்ததேபாடு பபார்த்தக் வகபாண்டு நின்றைபான். தேளபதியின் வவறிடயே என்னை கூறி எப்படி ஆற்றுவவதேன்தறை 
அவனுக்கு விளங்கவில்டல. மூட்டைபாதே கபாலக்கடடைத் தீயேபாக, ஊழி வநருப்பபாக, உக்கிரமபானை வகபாதிப்பின் 
கம்பீர பிம்பமபாக எழுந்த நின்றைபான் தேளபதி.

"மகபாதசனைபாபதி! இந்தே அழிக்கும் தவடலயில் நம்தமபாடு ஒத்தடழப்பதேற்கு தவறு மனிதேர்களும் 
இருக்கிறைபார்கள. அவர்கடளயும் சந்தித்த நம்தமபாடு தசர்த்தக் வகபாளளலபாதமபா?" என்று அருகில் 
வநருங்குவதேற்குப் பயேந்த வகபாண்தடை வமதவபாகக் தகட்டைபான் குடழக்கபாதேன்.

"யேபார் அவர்கள?"

"கழற்கபால் மபாறைனைபாரும் அவடரச் தசர்ந்தேவர்களும்."

"எங்தக சந்திக்கலபாம் அவர்கடள?"

"வபபான்மடனைக்குப் தபபானைபால் அவர்கடளச் சந்திக்கலபாம்!"

"புறைப்படுங்கள வபபான்மடனைக்கு!"

தேளபதி தவகமபாக நடைந்தேபான். குடழக்கபாதேனும் பின்பற்றினைபான். கபாட்டு எல்டல கடைந்த மக்கள புழக்கம் 
மிகுந்தே இடைம் வநருங்கியேதம் தேங்கள ததேபாற்றைங்கடளப் பிறைர் எளிதில் அடடையேபாளம் கண்டு வகபாளள 
இயேலபாதேபடி மபாற்றிக் வகபாண்டு வபபான்மடலக்கு விடரந்தேனைர் இருவரும். தபபாத நன்றைபாக விடிந்த 
விட்டைத. பகல் பவனி வரத் வதேபாடைங்கியிருந்தேத அப்தபபாத.
-------
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3.16. 'வபாடக சூடி வருக!'

விழிஞத்த அரச மபாளிடகயில் உட்கபார்ந்திருந்தே அந்தே தநரத்தில் கடைல் கடைந்த பயேணம் வசயதே தபபாத 
தேனைக்கும், தசந்தேனுக்கும் ஏற்பட்டை அனுபவங்கடளவயேல்லபாம் மகபாரபாணிக்குச் வசபால்லிக் 
வகபாண்டிருந்தேபாள குழல்வபாயவமபாழி. பகவதி மபாறுதவடைத்தில் உடைன் வந்தேத, கப்பலிலிருந்த 
தேப்பிதயேபாடி இலங்டகக் கபாட்டில் மபாண்டைத - ஆகியே சம்பவங்கடள மட்டும் வசபால்லபாமல் தேவிர்த்த 
விட்டைபாள அவள. வசம்பவழத் தீடவப் பற்றிச் வசபான்னைபாள. ஆனைபால் மதிவதேனிடயேப் பற்றிச் 
வசபால்லவில்டல.

"வபண்தண! இவ்வளவு அரும்பபாடுபட்டுக் கடைல் கடைந்த வசன்று என் குமபாரடனை அடழத்த வந்தேதேற்கபாக 
உனைக்கும் தசந்தேனுக்கும் நபான் எவ்வளதவபா நன்றி வசலுத்தே தவண்டும். எனைக்குத் வதேரிந்தே 
வபண்களுக்குள தேளபதி வல்லபாளததேவனின் தேங்டக பகவதி ஒருத்திதேபான் தணிவும், சபாமர்த்தியேமும் 
வகபாண்டு கபாரியேங்கடளச் சபாதிக்கும் திறைடம உளளவள என்று நிடனைத்தக் வகபாண்டிருந்ததேன். இப்தபபாத 
பபார்த்தேபால் நீ அவடள விடைக் வகட்டிக்கபாரி என்று வதேரிகிறைத" எனைக் குழல்வபாயவமபாழிடயேப் 
பபாரபாட்டினைபார் மகபாரபாணி. அவருடடையே பபாரபாட்டுடரயில் பகவதிடயேப் பற்றிப் தபச்சு வந்தே தபபாத 
குழல்வபாயவமபாழியின் முகம் பயேத்தேபால் வவளிறியேத. உடைல் வமல்ல நடுங்கியேத. சிரமப்பட்டுத் தேன்டனை 
அடைக்கிக் வகபாண்டைபாள அவள.

"ததேவி! பகவதிடயே எங்தக கபாணவில்டல? நபானும் என் தேந்டதேயும் அரண்மடனையிலிருந்த கபாந்தேளூர் 
வசன்றைபின் அவடளச் சந்திக்கதவயில்டல. இப்தபபாத அவள எங்தக இருக்கிறைபாள? நபான் பபார்த்த 
வவகுநபாள ஆயிற்று. பபார்க்க தவண்டும் தபபால் ஆவலபாயிருக்கிறைத?" என்று அப்தபபாத உடைனிருந்தே 
விலபாசினி மகபாரபாணிடயேக் தகட்கதவ, குழல்வபாயவமபாழி தேன் உணர்வின் பதேற்றைத்டதே அடைக்க 
இயேலபாமல் முகத்டதே தவறு புறைம் திருப்பிக் வகபாண்டைபாள.

"விலபாசினி! நீங்கவளல்லபாம் ஊருக்குப் தபபானை மறுநபாள கபாடலதயே அந்தேப் வபண் பகவதியும் ஊருக்குப் 
புறைப்பட்டுப் தபபாயவிட்டைபாள தபபாலிருக்கிறைத. மறுநபாள கபாடலயிலிருந்த நபான் அரண்மடனையில் 
அவடளப் பபார்க்கவில்டல. அவளுக்கு என்னிடைம் என்னை தகபாபதமபா வதேரியேவில்டல, தபபாகும்தபபாத 
வசபால்லிக் வகபாளளபாமதல தபபாயவிட்டைபாள. தகபாட்டைபாற்றுப் படடை மபாளிடகக்குத் தேன் தேடமயேதனைபாடு 
தபபாய இருப்பபாவளன்று நிடனைத்தக் வகபாண்தடைன். மறுபடியும் தேளபதிடயேச் சந்திக்கிறை தபபாத அந்தேப் 
வபண்டண வரச் வசபால்லியேனுப்ப நிடனைத்திருந்ததேன். சந்தேர்ப்பதம வபாயக்கவில்டல" என்று 
விலபாசினிக்கு மறுவமபாழி கூறினைபார் மகபாரபாணி.

"பகவதி உடைனிருந்தேபால் வபபாழுத தபபாவததே வதேரியேபாத, ததேவி! கலகலப்பபானை வபண்" என்று தமலும் 
கூறினைபாள விலபாசினி.

"ஆமபாம்! நீங்கள இரண்டு தபரும் என்டனைத் தேனியேபாகவிட்டு விட்டுப் தபபாயவிட்டீர்கள. எனைக்குத் 
தேனியேபாக இருக்கதவ பிடிக்கவில்டல. புவனைதமபாகினியும் இல்லபாமற் தபபாயிருந்தேபால் எனைக்குப் 
டபத்தியேதம பிடித்திருக்கும்" என்று மகபாரபாணிக்கும், விலபாசினிக்கும் தபச்சு வளர்ந்தேத. ஓர் 
உண்டமடயேத் வதேரிந்த டவத்தக் வகபாண்தடை வதேரியேபாதேத தபபால் நடிப்பத எவ்வளவு கடினைமபானை 
கபாரியேவமன்படதே அப்தபபாததேபான் குழல்வபாயவமபாழி உணர்ந்தேபாள.

"குழல்வபாயவமபாழி! உன்டனையும் பகவதிடயேயும் தபபால் வபரியே சபாமர்த்தியேவமல்லபாம் இததேபா 
என்னைருகில் உட்கபார்ந்திருக்கும் இந்தேப் வபண் விலபாசினிக்குக் கிடடையேபாத. மிகவும் அடைக்கமபானை வபண் 
இவள. கபாந்தேளூர் மணியேம்பலத்தில் எத்தேடனை கடலகள வசபால்லிக் வகபாடுக்கிறைபார்கதளபா அவ்வளவிலும் 
ததேர்ந்தேவள. நன்றைபாக நபாட்டியேமபாடுவபாள" என்று விலபாசினிடயேப் பற்றிப் புகழ்ந்த கூறினைபார் மகபாரபாணி. 
தேங்கள தபச்சில் கவனைம் வசலுத்தேபாமல் எங்தகபா முகத்டதேத் திருப்பிப் பபார்த்தக் வகபாண்டிருந்தே 
குழல்வபாயவமபாழியின் கவனைத்டதே மீட்கதவ மகபாரபாணி இப்படிக் கூறினைபார். "ததேவி! இடடையேபாற்று 
மங்கலத்த நங்டகக்கு முன் என்டனை இப்படிவயேல்லபாம் புகழபாதீர்கள. எனைக்கு வவட்கமபாக இருக்கிறைத" 
என்று விலபாசினி கூறியே வசபாற்கள இயேல்பபானைடவயேபா, தேன்டனைக் தகலி வசயயும் வதேபானியுடடையேடவயேபா 
என்று குழல்வபாயவமபாழிக்தக சந்ததேகமபாக இருந்தேத. அவர்கள ஒன்றைபாக அமர்ந்த இவ்வபாறு தபசிக் 
வகபாண்டிருந்தே தபபாத மகபாமண்டைதலசுவரரும் தசந்தேனும் அங்தக வந்தேபார்கள. மகபாமண்டைதலசுவரடரக் 
கண்டைதம் மகபாரபாணி உளபடை மூவரும் எழுந்த நின்றைனைர். மபாளிடகயின் மற்தறைபாரிடைத்தில், 
அதேங்தகபாட்டைபாசிரியேர், பவழக்கனிவபாயேதரபாடு உடரயேபாடிக் வகபாண்டிருந்தே குமபாரபபாண்டியேனும் 
அவர்கதளபாடு மரியேபாடதேயேபாக மகபாமண்டைதலசுவரருக்கு அருகில் வந்த நின்றைபான்.

மகபாமண்டைதலசுவரரின் வபாயிலிருந்த என்னை வபார்த்டதேகள வரப் தபபாகின்றைனை என்படதே எல்தலபாரும் 
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எதிர்பபார்த்தக் வகபாண்டு நின்றைபார்கள. "வபபாழுத விடிந்த விட்டைத. நீங்கள எல்தலபாரும் 
அரண்மடனைக்குப் புறைப்பட்டுச் வசல்லுங்கள. குமபாரபபாண்டியேடரயும் உங்கதளபாடு அடழத்தச் 
வசல்லுங்கள. நபானும் தசந்தேனும் இடடையேபாற்று மங்கலம் வடர தபபாயவிட்டு அப்புறைம் அரண்மடனைக்கு 
வருகிதறைபாம். நபான், அரண்மடனைக்கு வந்தே பின் குமபாரபபாண்டியேடரப் தபபார்க்களத்தக்கு அனுப்புகிதறைன். 
அதேற்கு முன் இலங்டகயிலிருந்த வரதவண்டியே படடைகளும் வந்த விடைலபாம்!" என்று கூறிக் வகபாண்தடை 
வந்தே மகபாமண்டைதலசுவரர், மபாளிடக வபாசலில் குதிடரகள வந்த நிற்கிறை ஒலிடயேச் வசவியுற்றுப் தபச்டச
நிறுத்தினைபார். அவர் கண்களும் ஏடனைதயேபார் கண்களும் வபாயிற் பக்கமபாகத் திரும்பினை.

தபபார்க்களத்திலிருந்த வசயதி வகபாண்டு வரும் வதேன்பபாண்டி நபாட்டுப் படடைவீரர் இருவர் அவசரமபாகக் 
குதிடரகளிலிருந்த இறைங்கி உளதள வந்தேனைர். அவர்கள முகங்களில் பரபரப்பு வதேன்பட்டைத. அவர்களில் 
ஒருவன் முன்னைபால் நடைந்த வந்த மகபாமண்டைதலசுவரடரத் தேடலதேபாழ்த்தி வணங்கிவிட்டு ஒரு திருமுக 
ஓடலச் சுருடள அவரிடைம் அளித்தேபான். எல்தலபாருடடையே முகங்களிலும் ஆர்வம் படைர்ந்த நிற்க அவர் 
பிரித்தப் பபார்த்தேபார்.

"மதிப்புக்குரியே மகபாமண்டைதலசுவரருக்குக் கரவந்தேபுரத்தக் குறுநிலதவள வபரும்வபயேர்ச்சபாத்தேன் 
தபபார்க்களத்தப் பபாசடறையிலிருந்த வகபாண்டு எழுதம் அவசர ஓடல! தேபாங்கள தகபாட்டைபாற்றுத் 
தேளத்திலிருந்த அனுப்பி டவத்தே ஐந்நூறு பத்திப் படடை வீரர்களும் இங்கு வந்த தசர்ந்தேபார்கள. ஆனைபால் 
என்னை கபாரணதமபா, தேளபதி வல்லபாளததேவடனை மட்டும் தேபாங்கள அனுப்பவில்டல. நம்மிடைம் 
படடைவீரர்கள நிடறையே இருந்தம், தேடலடம தேபாங்கி நடைத்தே ஏற்றை தேளபதிகள இல்டல. நபானும், தசர 
நபாட்டிலிருந்த வந்திருக்கும் தேளபதியும் ஆக இரண்டு தபதர இருக்கிதறைபாம். நம்டம எதிர்க்கும் 
வடைதிடசப் வபரும்படடையிதலபா, ஐந்த திறைடம வபாயந்தே படடைத் தேடலவர்கள இருக்கிறைபார்கள. தசபாழ 
மன்னைனும், வகபாடும்பபாளூரபானும், கண்டைன் அமுதேனும், அரசூருடடையேபானும், பரதூருடடையேபானும் 
எவ்வளவு வபரியே படடைத் தேடலவர்கள என்பத தேங்களுக்குத் வதேரியேபாதேதேன்று. நம் டக சிறித 
தேளர்ந்தேபாலும் படகவர்கள வவளளூடரப் பிடித்தக் வகபாண்டு வதேற்தக முன்தனைறி விடுவபார்கள.

"தநற்று நடைந்தே தபபாரில் தசர நபாட்டிலிருந்த வந்தளள படடைத்தேடலவன் ஏரபாளமபானை விழுப்புண்கள 
வபற்றுத் தேளர்ந்த தபபாயிருக்கிறைபான். இன்னும் ஐந்தேபாறு நபாட்களுக்கு அவன் தபபார்க்களத்தில் நிற்க 
முடியேபாதேபடி பலவீனைமபாக இருக்கிறைபான். எனைதவ இந்தேத் தேகவல் கண்டைதம் தேளபதி வல்லபாளததேவடனைக் 
களத்தக்கு அனுப்பி டவக்கவும். அவன் வந்த விட்டைபால் நம் படடைகளுக்கும் புதியே ஊக்கம் பிறைக்கும். நம்
வீரர்கள குமபாரபபாண்டியேருடடையே வரடவயும் ஆவதலபாடு எதிர்பபார்த்தக் வகபாண்டிருக்கிறைபார்கள. 
தேளபதிடயே அவசரமபாக அனுப்பவும்.

இங்ஙனைம்,

தேங்கள கட்டைடள தமற்வகபாண்டு நடைக்கும்

வபரும்வபயேர்ச்சபாத்தேன்."

படித்த முடித்தேதம் ஓடலச் சுருடளப் பத்திரமபாகத் தேம் டகயில் சுருட்டி டவத்தக் வகபாண்டைபார் அவர். 
மகபாரபாணிடயே தநபாக்கிக் கூறைலபானைபார்:

"தேபாங்கள என்டனை மன்னிக்க தவண்டும். வந்தேதம் வரபாதேதமபாகத் தேங்கள புதேல்வடர இங்கிருந்ததே 
தபபார்க்களத்தக்குப் தபபாகச் வசபால்லதவண்டியே அவசரம் இப்தபபாத எனைக்கு ஏற்பட்டிருக்கிறைத. 
அரண்மடனைக்குச் வசன்று தேங்கி நீண்டை நபாள பிரிவபால் மனைங் கலங்கியிருக்கும் தேங்கடள ஆற்றுவித்தே 
பின்பு களத்தக்குப் புறைப்படைச் வசயயேலபாம் என்று நபான் சற்று முன் கூறிதனைன். இப்தபபாத ஏற்பபாட்டடை 
மபாற்றி இங்கிருந்ததே இளவரசடர அனுப்பப் தபபாகிதறைன். நம் படடைகள உற்சபாகமின்றி 
இருக்கின்றைனைவபாம். குமபாரபபாண்டியேடரக் கண்டைபால் ஊக்கமும், உற்சபாகமும் ஏற்படுவமன்று 
கரவந்தேபுரத்தப் வபரும்வபயேர்ச்சபாத்தேன் எழுதியிருக்கிறைபான்."

"மகபாமண்டைதலசுவரதர! இதில் மன்னிப்பதேற்கு என்னை குற்றைமிருக்கிறைத! தபபார் வசயவதேற்கும், தேன் 
நபாட்டடைக் கபாப்பபாற்றி முடிசூடிக் வகபாளவதேற்கும் தேபாதனை இவ்வளவு அரியே முயேற்சி வசயத 
இரபாசசிம்மடனை இலங்டகயிலிருந்த அடழத்த வரச் வசயதிருக்கிறீர்கள. மகடனைக் கண்குளிரப் பபார்த்த 
விட்தடைன். வநடு நபாட்களபாக என் வநஞ்டச வபாட்டிப் பிழிந்த வகபாண்டிருந்தே தேபாயடமத் தேபாகத்டதேத் 
தீர்த்தக் வகபாண்தடைன். இனி அவன் தபபாடர முடித்தக் வகபாண்டு வவற்றி வபாடக சூடித் திரும்புகிறை வடர 
எவ்வளவு கபாலமபானைபாலும் கபாத்திருப்தபன். தேயேவு வசயத அதவடர உங்கள வபண்டணயும், ஆசிரியேர் 
மகள விலபாசினிடயேயும் என்தனைபாடு அரண்மடனையில் டவத்தக் வகபாளள இருவரும் இணங்க தவண்டும்.
சிறு வயேதப் வபண்கள இருவர் உடைனிருந்தேபால் எனைக்கு என் கவடலகடள மறைந்த விடை முடிகிறைத" என்று 
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மகபாரபாணி முகத்தில் மலர்ச்சிதயேபாடு கூறினைபார்.

"மகபாரபாணி! கரும்பு தின்னைக் கூலி தகட்பபார்களபா யேபாரபாவத? என் மகள விலபாசினியும், 
மகபாமண்டைதலசுவரரின் வபண் குழல்வபாயவமபாழியும் தேங்கதளபாடு அரண்மடனையில் இருப்படதேப் 
வபரும் பபாக்கியேமபாக ஒப்புக் வகபாளவபார்கவளன்பதில் ஐயேமில்டல" என்றைபார் அதேங்தகபாட்டைபாசிரியேர்.

குமபாரபபாண்டியேன் தேபாயின் அருகிற் வசன்றைபான். குழல்வபாயவமபாழியும், விலபாசினியும் விலகி நின்று 
வகபாண்டைபார்கள. மகபாரபாணிக்குக் கண்கள கலங்கினை. "அம்மபா! எனைக்கு ஆசி கூறி விடடையேளியுங்கள. நபான் 
வவற்றிதயேபாடு திரும்பி வருதவன். என்னுடடையே எதிர்கபாலத்டதேப் பற்றி உங்கள மனைத்தில் 
நிடறைந்திருக்கும் எண்ணற்றை ஆடசகடள நிடறைதவற்றுதவன். வவற்றிதயேபாடு திரும்பியேவுடைன் 
இலங்டகயிலிருந்த நம்முடடையே சுந்தேர முடிடயேயும், வபபாற்சிம்மபாசனைத்டதேயும், வீரவபாடளயும் கபாசிப 
மன்னைர் வகபாடுத்தேனுப்பி விடுவபார். பின்பு எப்தபபாதம் தபபால் இந்தேத் வதேன் பபாண்டியே மரபு 
வளர்ந்ததேபாங்கச் வசயயும் வபபாறுப்டப தமற்வகபாளதவன். மகபாமண்டைதலசுவரரும் நீங்களும் 
அவ்வப்தபபாத எனைக்குப் பயேன்படும் அறிவுடரகடளவயேல்லபாம் தபபார்க்களத்தக்குச் வசபால்லி அனுப்ப 
தவண்டும். சிறிதம் தேயேக்கமில்லபாதே நிடறைமனைத்ததேபாடு கண்கலங்கபாமல் என்டனை அனுப்புங்கள, அம்மபா!"
அன்டனையின் கபாலடியில் மண்டியிட்டு வணங்கினைபான் அவன்.

"தபபாய வபா. வவறும் இரபாசசிம்மனைபாகத் திரும்பி வரபாததே! வவற்றி வீரன் இரபாசசிம்மனைபாக வபாடக சூடி வபா.
பல்லூழிக் கபாலமபாக இந்தேத் வதேன் பபாண்டி நபாட்டடைக் கபாத்தக் வகபாண்டு கடைல் மருங்தக நின்று தேவம் 
வசயயும் குமரித்தேபாய உன்டனைக் கபாத்த உனைக்குத் தடண நின்று அருள புரிவபாள." கண்களில் நீர் பனிக்கத் 
வதேபாண்டடை கரகரத்தக் குரல் ஒலி மழுங்க இந்தேச் வசபாற்கள மகபாரபாணியின் வபாயிலிருந்த வவளிவந்தேனை. 
இந்தே வபார்த்டதேகள வசவியில் விழுந்தே அததே சமயேத்தில் அவன் பிடைரியில் அன்டனையின் கண்ணீர் 
முத்தகள சில உதிர்ந்த சிதேறினை. இரபாசசிம்மன் எழுந்த மகபாமண்டைதலசுவரருக்கு அருகில் வசன்றைபான்.

"சுவபாமி! ஈழ நபாட்டுச் தசடனை சக்கதசனைபாபதியின் தேடலடமயில் வந்த தசர்ந்தேபால், அடதே வவளளூர்ப் 
தபபார்க்களத்தக்கு அனுப்பி டவயுங்கள. நபான் இப்தபபாததே புறைப்படுகிதறைன்" என்று கூறி முடிக்கு 
முன்தனை, "அவதேல்லபாம் நபான் கவனித்தக் வகபாளகிதறைன்! நீ தேபாமதேம் வசயயேபாமல் புறைப்படு. இததேபா இந்தே 
வீரர்கள உன்டனை அடழத்தப் தபபாகக் கபாத்திருக்கிறைபார்கள. நபான் தபபார்க்களத்தில் இருக்கும் உனைக்கு மிக 
முக்கியேமபானை வசயதி ஏதேபாவத வசபால்லி அனுப்ப தவண்டியிருந்தேபால் தசந்தேடனை அனுப்புதவன்! தபபாய 
வபா... ததேபால்விதயேபாடு திரும்பபாமல் இருக்கத் வதேயவம் தடணபுரியேட்டும்" என்று அவசரத்ததேபாடு 
இடடைமறித்தச் வசபான்னைபார் மகபாமண்டைதலசுவரர். அவன் அதிகம் தபசிக் வகபாண்டிருப்படதே விரும்பபாதே 
மபாதிரி அவசரப்படுத்தினைபார். ஆசிரியேடரயும், பவழக்கனிவபாயேடரயும் வணங்கினைபான் அவன்.

"வவற்றிதயேபாடு திரும்பி வந்த தேங்கள பரபாந்தேக பபாண்டியேர் தபபால் வபரும் புகழ் வபற்று வபாழுங்கள" 
என்று வபாழ்த்தினைபார்கள அவர்கள.

"தசந்தேபா! இளவரசர் புறைப்படுவதேற்கு நல்ல குதிடர ஒன்று வகபாண்டு வபா. இங்தக அரச மபாளிடகயில் 
யேவனைத்திலிருந்த வந்தே உயேர்தேரமபானை குதிடரகள நிடறையே இருக்கும்!" என்று தேம் ஒற்றைடனைத் தரத்தினைபார் 
மகபாமண்டைதலசுவரர். அததே மபாளிடகயின் பின்புறைமிருந்தே பரிமபாளிடகக்கு ஓடிப்தபபாய ஒரு குதிடரடயே 
அவிழ்த்தக் வகபாண்டு வந்த நிறுத்தினைபான் தசந்தேன்.

புறைப்படுவதேற்கு முன் கடடைசியேபாக, "இததேபா ஒரு விநபாடியில் வந்த விடுகிதறைன்" என்று வசபால்லிவிட்டுத் 
தேபான் மட்டும் தேனியேபாக அந்தே மபாளிடகயின் பின்புறைத்தக் கதேடவத் திறைந்த வகபாண்டு வசன்றைபான் 
இரபாசசிம்மன். அங்தக குதிடரகடள தமற்பபார்த்தக் வகபாளளும் கிழவன் ஒருவன் இருந்தேபான்.

"வபரியேவதர! நபான் மறுபடியும் வந்த தகட்கிறை வடர இந்தேப் வபபாருடளப் பபாதகபாப்பபாக 
டவத்திருங்கள" என்று தேன் வலம்புரிச் சங்டக அவரிடைம் வகபாடுத்த விட்டுச் வசன்றைபான் இரபாசசிம்மன்.

குதிடரகள புறைப்பட்டைனை. எல்தலபாரும் மபாளிடக வபாயில் வடர வந்த நின்று இளவரசடர வழியேனுப்பி 
டவத்தேபார்கள. அவர்கள வசன்றை சிறித தநரத்தக்வகல்லபாம் மகபாரபாணியும் மற்றைவர்களும் அங்கிருந்த 
பல்லக்குகளில் அரண்மடனைக்குக் கிளம்பி விட்டைனைர். தசந்தேனும், மகபாமண்டைதலசுவரரும் மட்டுதம 
விழிஞத்த அரச மபாளிடகயில் எஞ்சியிருந்தேனைர். மகபாமண்டைதலசுவரர் தசந்தேடனை அனுப்பி விழிஞத்தக் 
கடைல்தடறை அதிகபாரிகடள வரவடழத்தேபார். அவர்கள வந்தேனைர்.

"அதிகபாரிகதள! உங்களிடைம் ஒரு வபபாறுப்பபானை கபாரியேத்டதே இப்தபபாத ஒப்படடைக்கப் தபபாகிதறைன். 
நபாடள அல்லத நபாளன்டறைக்குளளபாக ஈழ நபாட்டுப் படடைக் கப்பல்கள சக்கதசனைபாபதியின் தேடலடமயில் 
இத்தடறைக்கு வந்த தசரும். அப்தபபாத நீங்கள சக்கதசனைபாபதிடயேச் சந்தித்த, 'இரபாசசிம்மன், படடைகடள 
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இறைக்கிக் வகபாண்டு உங்கடள வவளளூர்ப் தபபார்க்களத்தக்கு தநதர வரச்வசபால்லியிருக்கிறைபார்' என்று 
வதேரிவித்த விடை தவண்டும். இத முக்கியேமபானை வபபாறுப்பு" என்று மகபாமண்டைதலசுவரர் கூறியே தபபாத 
அந்தே அதிகபாரிகள தேடல வணங்கி ஒப்புக் வகபாண்டைனைர். அவர்கடள அனுப்பியே பின் அவர் தசந்தேன் 
பக்கம் திரும்பினைபார். "சுவபாமி! இதவடர மற்றைவர்கள உடைனிருந்தேதேற்கபாகப் வபபாறுத்தக் 
வகபாண்டிருந்ததேன். இனி என்னைபால் ஒரு கணம் கூடை என் ஆத்திரத்டதேத் தேவிர்க்க முடியேபாத. தநற்றிரவு 
இளவரசருக்கு முன் தேங்கள முடியில் கல்வலறிந்த தேங்கடள அவமபானைப்படுத்தியேவன் யேபார் என்று 
கண்டுபிடித்த அந்தே முட்டைபாளின் மண்டடைடயே உடடைத்தேபால் தேபான் என் ஆத்திரம் தீரும். அப்தபபாததே 
ஓடிப்தபபாயத் தேடுத்தப் பிடித்திருப்தபன். நீங்கள கூடைபாவதேன்று நிறுத்தி விட்டீர்கள!" என்று 
ஆத்திரத்ததேபாடு கூறினைபான் தசந்தேன். மகபாமண்டைதலசுவரர் சிரித்தேபார்.

"தசந்தேபா, வபபாறு! எனைக்கு அவர்கள யேபாவரன்பத வதேரியும். இன்னும் சில நபாட்கள கழித்தப் பபார். இப்படி 
இருட்டில் மடறைந்த எறியேபாமல் தநரடியேபாகதவ வந்த என் தமல் கல் எறிவபார்கள அவர்கள" என்றைபார் 
அவர்.

அந்தே வபார்த்டதேகடளச் வசபால்லும் தபபாத அவருடடையே குரல் வதேபாயந்த டநந்த ஒலிப்படதே நபாரபாயேணன் 
தசந்தேன் உணர்ந்தேபான்.

"சுவபாமி! எதேற்கும் வருத்தேப்படைபாதே உங்கடளயும் வருந்தேச் வசயத விட்டைபார்கதள? அவர்கள யேபாவரன்று 
மட்டும் வசபால்லுங்கள. இப்தபபாததே தபபாயக் கழுத்டதேத் திருகிக் வகபாண்டு வருகிதறைன்" என்று 
தடிப்தபபாடு வசபான்னைபான் அவன்.

"தகபாபத்டதே அடைக்கிக் வகபாள! என்தனைபாடு புறைப்படு. என்னுடடையே அனுமபானைம் சரியேபாயிருந்தேபால் 
வபாழ்க்டகயிதலதயே மகத்தேபானை கபாரியேம் ஒன்டறை நபாடளக்கு நபான் வசயயே தவண்டியிருக்கும். 
எல்லபாவற்டறையும் நடைக்க நடைக்கப் பபார்த்தக் வகபாண்டிரு! ஒன்டறையும் தகட்கபாததே" என்று கூறிவிட்டுச் 
தசந்தேடனையும் உடைன் அடழத்தக் வகபாண்டு விழிஞத்திலிருந்த புறைப்பட்டைபார் அவர். அன்று இரவு வநடு 
தநரத்தக்குப் பின் அவர்கள இருவரும் தகபாட்டைபாற்றுப் படடைத் தேளத்டதே அடடைந்தேனைர்.

அங்தக தூங்கி வழிந்த வகபாண்டிருந்தே யேவனைக் கபாவல் வீரர்கள எழுந்த வந்த தேளபதி வல்லபாளததேவன் 
தேப்பிப் தபபாயவிட்டைபாவனைன்றை வசயதிடயே நடுங்கிக் வகபாண்தடை வசபான்னைபார்கள.

"என் ஓடலதயேபாடு ஆபத்ததேவிகள தேடலவன் குடழக்கபாதேன் இங்கு வந்தேபானைபா?" என்று தகட்டைபார் அவர். 
"வரவில்டல" என்றை பதில் அவர்களிடைமிருந்த கிடடைத்தேத. "தசந்தேபா! இன்னுமபா உனைக்குச் சந்ததேகம்? என் 
தமல் கல்வலறிந்தவிட்டு ஓடியேவர்கள யேபார் என்று இப்தபபாத கூடைவபா உனைக்குத் வதேரியேவில்டல?" என்று 
தசந்தேனிடைம் கபாதேருகில் வமல்லச் வசபான்னைபார் மகபாமண்டைதலசுவரர்.

"புரிகிறைத, சுவபாமி! கல்வலறிந்தே டககடள முறிக்க ஒரு சூழ்ச்சி வசயயே தவண்டும்."

மகபாமண்டைதலசுவரர் நடகத்தேபார். "அப்பதனை! சூழ்ச்சிகடளக் கடைந்தே நிடலயில் இப்தபபாத நபான் 
நிற்கின்தறைன். வபா, இடடையேபாற்று மங்கலத்தக்குப் தபபாகலபாம். நீ எந்தே தநரமும் எனைக்கு 
அந்தேரங்கமபானைவனைல்லவபா? புறைப்படு" என்றைபார்.
-------
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3.17. குமுறும் உணர்ச்சிகள

பிறைரிடைம் தசர்க்க தவண்டியே வசல்வங்கடள அபகரித்த ஒளித்த டவத்தக் வகபாண்டு வபாழ்கிறைவன் கூடை 
நிம்மதியேபாக இருந்த விடை முடியும். ஆனைபால் பிறைரிடைம் வசபால்ல தவண்டியே உண்டமடயே மடறைத்த 
டவத்தக் வகபாண்டு அப்படி நிம்மதியேபாக இருந்த விடை முடியுமபா? உண்டம என்பத வநருப்டபப் தபபால் 
பரிசுத்தேமபானைத. தேன்டனை ஒளித்த டவத்திருக்கும் இடைத்டதேச் சுட்டுக் வகபாண்தடை இருக்கும் அத!

பகவதியின் மரணம் என்றை எதிர்பபாரபாதே உண்டமதேபான் மடறைத்த டவக்கப்பட்டை உளளங்கடளச் சுட்டுக் 
வகபாண்தடை இருந்தேத. குமபார பபாண்டியேனுக்கு எப்தபபாததம அவனுடடையே அன்டனைடயேப் தபபால் 
வநகிழ்ந்த இளகிவிடும் மனைம் வபாயத்திருந்தேத. இந்தே வநகிழ்ச்சிதயே அரசியேல் வபாழ்க்டகயில் 
அவனுடடையே பலவீனைங்களுக்குக் கபாரணமபாக இருக்கலபாம். அரசியேல் நூல்கள அரசனின் இலக்கணமபாகக் 
கூறும் ஆண்டமயின் கடுடமயும், தேன் கீழ்நிடலடயே எண்ணித் தேனைத படகடமடயே அழித்த உயேரக் 
கருதம் டவரம் பபாயந்தே வகபாதிப்பும் ஆரம்பம் முதேல் அவனுக்கு இல்லபாமல் தபபாயினை. ததேபாற்றைச் சபாயேலில்
தேந்டதேடயேக் வகபாண்டிருந்தே அவன், பண்பில் தேபாடயேக் வகபாண்டு பிறைந்திருந்தேபான். எடதேயும் மடறைக்கத் 
வதேரியேபாதேவனைபாக யேபாடரயும் வகடுக்க நிடனைக்கபாதேவனைபாக இருந்தேபான் அவன். விடரவில் உணர்ச்சிகளுக்கு 
இலக்கபாகி அடதே வவளிப்படடையேபாகக் கபாட்டிக் வகபாளளும் தேன்டம அவனிடைம் இருந்தேத.

தேங்கள கப்பல் விழிஞத்டதே அடடைந்த கடரயில் இறைங்கியே சிறித தநரத்தக்குளதளதயே பகவதியின் 
மரணத்டதேப் பற்றிச் வசபால்லித் தேன் தயேர உணர்ச்சிகடள எல்தலபாதரபாடும் கலந்த வகபாண்டு விடை 
தவண்டுவமன்று தடித்தேபான் அவன். அவதனைபாடு வந்தே குழல்வபாயவமபாழிதயேபா, தசந்தேதனைபா அந்தே உண்டம
வதேரிந்திருந்தம் அவடனைப் தபபால் அடதே வவளியிடுவதேற்குத் தடிக்கவில்டல. அடதே அப்தபபாத 
வவளியிடைக் கூடைபாவதேன்தறை நிடனைத்தேனைர் அவர்கள இருவரும். மகபாரபாணி முதேலியேவர்களிடைம் 
பகவதியின் மரணத்டதேப் பற்றிச் வசபால்லி விடுவதேற்குக் குமபாரபபாண்டியேனின் வபாய தடிப்தபபாடு 
முடனைந்தேடதேக் கவனித்த விட்டைபாள குழல்வபாயவமபாழி. அடதேச் வசபால்லிவிடைபாமல் தேடுக்க தவண்டும் 
என்றை குறிப்டபத் தேன் கண் பபார்டவயேபாதல தசந்தேனுக்குத் வதேரிவித்தேபாள அவள. உடைதனை 
மகபாமண்டைதலசுவரர் குமபாரபபாண்டியேடனைச் சிறித வதேபாடலவு விலக்கி அடழத்தக் வகபாண்டு தபபாய, 
'பகவதியின் மரணத்டதேப் பற்றியே வசயதிடயேத் தேபாம் வசபால்லுமுன் வவளியிடைக் கூடைபாவதேன்று' வபாக்குறுதி
வபற்றுக் வகபாண்டு விட்டைபார். அந்தே ஒரு வபாக்குறுதி மட்டுமன்று. தேளபதி வல்லபாளததேவடனைக் 
தகபாட்டைபாற்றுப் படடைக் தகபாட்டைத்திதலதயே தேபாம் சிடறை டவத்தவிட்டை திடுக்கிடும் வசயதிடயேயும் 
அவனிடைம் வதேரிவித்த, அடதேயும் வவளியிடைக் கூடைபாவதேன்று மற்வறைபாரு வபாக்குறுதியும் வபற்றுக் 
வகபாண்டைபார். மகபாமண்டைதலசுவரடரத் தேவிர தவறு எவரபாக இருந்தேபாலும் அத்தேடகயே வநருக்கடியேபானை 
சமயேத்தில் குமபார பபாண்டியேனிடைமிருந்த அந்தே இரண்டு வபாக்குறுதிகடளயும் வபற்று விடைமுடியேபாத.

ஆனைபால் மழுங்கபாதே கூர்டம வபற்றை அந்தே அறிவின் வசல்வர் எந்வதேந்தே விடளவுகடளத் தேடுப்பதேற்கபாக 
குமபார பபாண்டியேனிடைம் அந்தே வபாக்குறுதிகடளப் வபற்றைபாதரபா, அந்தே விடளவுகள அப்தபபாததே அங்தகதயே 
அவருக்கருகில் நின்றைனை என்பத பின்புதேபான் அவருடடையே அறிவுக்தக எட்டியேத. தேபாமும், 
குமபாரபபாண்டியேனும் எந்தேப் பபாடறையேருகில் நின்று தபச தநர்ந்தேததேபா, அதேன் மடறைவில் இருளில் 
தேளபதியும், குடழக்கபாதேனும் நின்றிருப்பபார்கள என்று அவர் எதிர்பபார்த்திருக்க மபாட்டைபார். தமலும் 
திடீவரன்று தேமத மகுடைத்தில் கல் விழுந்தே தபபாத அந்தே இடைத்திதலதயே அந்தேக் கணத்திதலதயே அப்படி 
எறிந்த விட்டு ஓடும் எதிரிகள யேபார் என்று பிடித்தக் வகபாணர்ந்த பபார்த்தத் தேம்முடடையே அவமபானைத்டதேப் 
வபருக்கிக் வகபாளள விரும்பவில்டல அவர். அதேனைபால் தேபான் பிடிப்பதேற்கபாக ஓடியே தசந்தேடனையும், 
குமபாரபபாண்டியேடனையும் கட்டைபாயேமபாகத் தேடுத்த நிறுத்தினைபார் அவர். ஊழி வபயேரினும் தேபாம் வபயேரபாதே 
சபான்றைபாண்டமதயேபாடு சிரித்தக் வகபாண்தடை கீதழ விழுந்தே மகுடைத்டதே எடுத்தக் வகபாளள அவரபால்தேபான் 
முடியும்; முடிந்தேத. வவளியில் உணர்ச்சிகடளக் கபாட்டைபாமல் நடைந்த வகபாண்டைபாலும் இதேயேத்தக்கும் 
இதேயேமபானை நுண்ணுணர்வின் பிறைப்பிடைத்தில் அந்தேக் கல் விழுந்தே நிடனைவு உரசியே தபபாத ஒரு 
கனைற்வபபாறி எழுந்தேத. உளதள குமுறைலும் வவளிதயே பரம சபாந்தேமுமபாக நடைந்த வகபாண்டைபார்.

'இத்தேடனை கபாலமபாகக் கண்பபார்டவடயேயும், தபச்டசயும் வகபாண்டு ஒரு ததேசத்டதேதயே ஆட்டி டவத்தே என் 
அறிவின் வகபௌரவம் இந்தேக் கல்லினைபால் விழுந்தவிட்டைதேபா? ஏன் இப்படி என் மனைம் கலங்குகிறைத? 
எத்தேடனை தேபான் தமடதேயேபாக இருந்தே தபபாதிலும் நல்விடனைப் பயேன் தீர்கிறை கபாலம் வரும்தபபாத ஒரு 
மனிதேனுடடையே அறிவு பயேனைற்றுப் தபபாகும் என்கிறை மபாதிரி நிடலயில் வந்த விட்தடைதனைபா நபான்?' எனை 
அவருடடையே மனைத்தில் உணர்ச்சிகள குமுறினை. அப்தபபாத இருளில் விளக்கு அடணந்தேதம் பயேந்த 
அழுகிறை குழந்டதேடயேப் தபபால் முதேல் முதேலபாக அவருடடையே மனைம் தேன்டனையும் தேன் விடனைகளின் 
பயேடனையும் உள முகமபாகத் திரும்பிப் பபார்த்தேத. ஒரு ததேசத்டதேதயே மடலக்கச் வசயதே அந்தே அறிவு 
தேனைக்கபாகவும் சிறித மடலத்தேத. ஆனைபால் அதேன் ஒரு சிறு சபாடயே கூடை வவளியில் வதேரிந்த வகபாளளுமபாறு 
கபாட்டைப்படைவில்டல. இதவடர பிறைருடடையே உணர்ச்சிகடளக் கலக்கி ஆழம் பபார்த்தே மனைம் இப்தபபாத 

339



உணர்ச்சிகளபால் கலங்கியேத.

குமபாரபபாண்டியேனுடடையே கப்பல் வந்தே பின் தநர்ந்தே நிகழ்ச்சிகள ஒவ்தவபார் உளளத்திலும் ஒவ்தவபார் 
விதேமபானை உணர்ச்சிகடளக் குமுறைச் வசயதிருந்தேனை. வதேயவத்தக்கும் தமலபாக மதித்த, தேபான் பக்தி 
வசலுத்திப் பணிபுரிந்த வந்தே மகபாமண்டைதலசுவரரின் தமல் கல்வலறிந்த விட்டு ஓடியேவர்கடளப் 
பிடித்தக் கட்டி டவத்த உடதேக்க முடியேபாமல் தபபாய விட்டைததே என்று தசந்தேன் வகபாதித்தேபான். தசந்தேன் வீர 
வணக்கம் வசயயும் பிடிவபாதேக் குணமுடடையேவன். தேன்டனை முழுவததம ஒதர ஒரு மனிதேருக்கு மனைம், 
வமபாழி, வமய ஆகியே மூன்றைபாலும் அடிடமயேபாக்கிக் வகபாண்டிருந்தேபான் அவன். கபாலஞ்வசன்றை தேன் 
தேந்டதேக்கும், முன்சிடறையில் அறைக்தகபாட்டை மணியேக்கபாரனைபாக இருக்கும் தேன் தேடமயேனுக்கும் கூடை 
இவ்வளவு அடைங்கி ஒடுங்கிப் பணிவிடடை புரிந்தேதில்டல அவன். மகபாரபாணி, குமபாரபபாண்டியேன் 
ஆகியேவர்களிடைம் அவனுக்கு அன்பும், மரியேபாடதேயும் மட்டும் தேபான் இருந்தேனை. மகபாமண்டைதலசுவரர் 
என்றை ஒதர ஒரு தமடதேயிடைம் தேபான் வசப்பட்டு வமயயேடிடமயேபாகிக் கலந்திருந்தேபான். எவரபாலும் மபாற்றை 
முடியேபாதேபடி இந்தே வீர வணக்கப் பண்பு அவனிடைம் பதிந்த விட்டைத. உலகம் முழுவததம 
மகபாமண்டைதலசுவரருக்கு எதிரபாகத் திரண்டு வந்தேபாலும் மூன்றைடர முழ உயேரமுளள அந்தேக் குளளன் 
அவர் அருகில் வமயக்கபாவலனைபாக நின்று வகபாண்டிருப்பபான். மகபாமண்டைதலசுவரருடடையே வசல்லப் 
வபண் குழல்வபாயவமபாழிக்குக் கூடை அவர் முகத்டதே மட்டும் தேபான் பபார்க்கத் வதேரியும். ஆனைபால் தசந்தேன் 
அவருடடையே அகத்டதேயும் வநருங்கி உணர முடிந்தேவன்.

அதேனைபால் தேபான் மகபாமண்டைதலசுவரர் அவமபானைப்படை தநர்ந்தேடதேக் கண்டு அவன் உளளம் அவ்வளவு 
அதிகமபாகக் குமுறியேத. குமபாரபபாண்டியேனும் அடதேக் கண்டு மனைம் வகபாதித்தேபாவனைன்றைபாலும் அந்தேக் 
வகபாதிப்பு எவ்வளவு தவகமபாக உண்டைபாயிற்தறைபா, அவ்வளவு தவகமபாகத் தேணிந்த மறைந்த 
மடறைக்கப்பட்டு விட்டைத அவன் மனைத்தில். அதேற்குக் கபாரணம் நிடனைப்பதேற்கும் குமுறிக் 
வகபாதிப்பதேற்கும் தவறு நிகழ்ச்சிகளும் இருந்தேனை. அவன் மனைத்தில், பகவதியின் மரணம் என்றை 
உண்டமடயே வவளியிடை முடியேபாதே நிடல ஏற்பட்டு விட்டைதேபால், அத்தன்பதம தபபார்க்களத்தக்குப் 
தபபாகிறை வழிவயேல்லபாம் அவன் மனைத்டதேச் சுட்டுக் வகபாண்டிருந்தேத. இன்வனைபாரு வசயதியும் அவன் 
மனைத்டதே உறுத்தியேத. 'ஒருவருக்கும் வதேரியேபாமல் தேளபதிடயே மகபாமண்டைதலசுவரர் ஏன் சிடறைப்படுத்தி 
டவத்திருக்கிறைபார்?' என்று குழம்பும் நிடலயும் குமபாரபபாண்டியேனுக்கு இருந்தேத. அவசரமபாக 
விழிஞத்திலிருந்ததே தபபார்க்களத்தக்குப் புறைப்பட்டை தபபாத இத்தேடனை மனை உணர்ச்சிகடளயும் எண்ணச் 
சுடமகளபாகச் சுமந்த வகபாண்டு தேபான் புறைப்பட்டைபான் அவன். ஆனைபால் தபபாருக்குப் தபபாகிதறைபாம் என்றை 
உணர்வு வபரிதேபாகப் வபரிதேபாக இடவ மங்கிவிட்டைனை.

மகபாரபாணி வபானைவன்மபாததேவியுடைன் அரண்மடனைக்குப் புறைப்பட்டை குழல்வபாயவமபாழியின் மனைத்திலும் 
உணர்ச்சிகள குமுறினை. மகபாரபாணியும், விலபாசினியும் பகவதிடயேப் பற்றிப் தபசிக் வகபாளளத் 
வதேபாடைங்கினைபால் அவளுக்கு உடைனிருக்கதவ முடியேபாத தபபால் ஒரு தவதேடனை ஏற்பட்டைத. வதேரிந்தே 
உண்டமடயே வவளியிடை முடியேபாமல் தேவித்தேபாள. மகபாரபாணியுடைன் அரண்மடனைக்கு வரபாமல் தேந்டதேதயேபாடு
இடடையேபாற்றுமங்கலம் தபபாகலபாவமன்று நிடனைத்திருந்தே அவடள மகபாரபாணி தேபான் வற்புறுத்திக் கூட்டிக் 
வகபாண்டு வந்த விட்டைபாதர! இன்வனைபாரு வருத்தேமும் அவளுக்கு இருந்தேத. கப்பலில் வரும் தபபாத 
அவளிடைம் தகபாபித்தக் வகபாண்டு தபசபாமலிருந்தே இளவரசர் விழிஞம் வந்தே பின்னும் தபபாருக்குப் 
புறைப்பட்டுப் தபபாகிறைவடர ஒரு வபார்த்டதே கூடைச் சுமுகமபாகப் தபசவில்டல! தபபார்க்களத்தக்குப் 
புறைப்படுகிறை தபபாத கண்குறிப்பபாலபாவத விடடை வபற்றுக் வகபாளவத தபபாலத் தேன்டனைப் பபார்ப்பபாவரன்று
அவள எதிர்பபார்த்தேபாள. அதவும் இல்டல. இளவரசரின் இந்தேப் புறைக்கணிப்பு அவள மனைத்டதேப் 
புண்ணபாக்கியிருந்தேத. அரண்மடனையில் மகபாரபாணி, விலபாசினி, புவனை தமபாகினி என்று கலகலப்பபாகப் 
பலருக்கு நடுவிலிருந்தேபாலும் குழல்வபாயவமபாழியின் மனைம் எங்தகபா இருந்தேத. அரண்மடனையில் 
தேங்கியிருந்தே தபபாத ஒரு நபாள தபச்சுப் தபபாக்கில் மகபாரபாணி, "புவனை தமபாகினி! தகபாட்டைபாற்றுக்கு 
யேபாடரயேபாவத அனுப்பித் தேளபதியின் மபாளிடகயில் பகவதி இருக்கிறைபாளபா? என்று விசபாரித்த அடழத்த 
வரச் வசபால்தலன்" என்று கூறியே தபபாத உடைனிருந்தே குழல்வபாயவமபாழி தணுக்குற்றைபாள. தேன் உணர்ச்சிடயே
அடைக்கிக் வகபாளள மிகவும் சிரமப்பட்டைபாள. இரபாசசிம்மடனைப் பற்றியும், அவன் தபபாரில் வவற்றி 
வபற்றுத் திரும்பப் தபபாவடதேப் பற்றியும், வவற்றிதயேபாடு வரும்தபபாத அரண்மடனைடயே எப்படி 
அலங்கரித்த, அவடனை எவ்வபாறு வரதவற்பத என்படதேப் பற்றியும் குதூகலமபாக அவர்கதளபாடு 
தபசினைபார் மகபாரபாணி. அந்தே மபாதிரிப் தபச்சுகளிவலல்லபாம் குழல்வபாயவமபாழியும் மகிழ்ச்சிதயேபாடு கலந்த 
வகபாண்டைபாள. குழல்வபாயவமபாழிடயேப் வபபாறுத்தே வடரயில் 'விலபாசினி' என்றை வபண் புதிரபாக இருந்தேபாள. 
அவ்வளவபாக மனைம் விட்டுப் பழகவில்டல. மகபாரபாணி விலபாசினிடயேயும், புவனை தமபாகினிடயேயும் 
தேன்னுடைன் சமமபாக டவத்தப் பழக விடுவதம், தபசுவதம் குழல்வபாயவமபாழிக்குப் பிடிக்கவில்டல. 
அவள இடடையேபாற்று மங்கலம் நம்பியின் வபண். அன்டபக் கூடைத் தேனைக்வகன்று தேனி மரியேபாடதேதயேபாடு 
எதிர்பபார்த்தேபாள. இடடையேபாற்று மங்கலம் என்றை அழகின் கனைவில் இளவரசி தபபால் அறிவின் கர்வத்ததேபாடு 
சுற்றித் திரிந்தேவளுக்கு எல்தலபாருக்கும் சம உரிடம வகபாடுக்கும் மகபாரபாணிதயேபாடு அரண்மடனையில் 
தேபானும் ஒருத்தியேபாக இருப்பத என்னைதவபா தபபாலிருந்தேத.
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புவனை தமபாகினிதயே மகபாரபாணிக்கபாகப் பகவதிடயேப் பற்றி விசபாரித்தக் வகபாண்டு வரக் தகபாட்டைபாற்றுக்குப்
புறைப்பட்டை தபபாத குழல்வபாயவமபாழியின் பயேம் அதிகமபாயிற்று. எந்தே வடகயிலபாவத மகபாரபாணிக்கு 
உண்டம வதேரிந்த விட்டைபால் என்னை வசயவத என்று மனைம் புழுங்கினைபாள அவள.

'என் மனைம் இந்தே உண்டமடயே மடறைப்பதேற்கபாக ஏன் இப்படிப் பயேப்படுகிறைத? நபான் அந்தேப் 
வபண்டணக் வகபாடலயேபா வசயததேன்? திமிர் பிடித்தேவள தேபானைபாக ஓடிப்தபபாய இறைந்தேபால் அதேற்கு நபான் 
என்னை வசயதவன்?' என்று நிடனைத்தத் தேன் மனைத்டதேச் சமபாதேபானைப்படுத்திக் வகபாளள முயேன்றைபாள அவள. 
ஆனைபாலும் ஏததேபா வபரியே தகடுகவளல்லபாம் அந்தே மடறைக்கப்பட்டை உண்டம மூலம் வர இருப்பத தபபால் 
உண்டைபாகும் பீதி அவடள மீறி வளர்ந்தேத. யேபாரிடைமும் வசபால்லபாமல் அரண்மடனைடயே விட்டு 
இடடையேபாற்று மங்கலத்திற்கு ஓடிப் தபபாய விடைலபாம் தபபாலிருந்தேத. ஒரு சமயேம் மகபாரபாணி அவடளக் 
தகட்டைபார்: "என்தனைபாடு இருப்பதில் உனைக்கு ஒரு கவடலயும் இருக்கக் கூடைபாதேம்மபா! இந்தே 
அரண்மடனைடயே உங்கள இடடையேபாற்றுமங்கலம் மபாளிடகடயேப் தபபால நிடனைத்தக் வகபாள. என்டனை உன்
தேபாய மபாதிரி எண்ணிக் வகபாள. வந்தேத முதேல் நீ திடீர் திடீவரன்று எடதேதயேபா நிடனைத்தக் வகபாண்டு 
கவடலப்படுகிறைபாய தபபாலிருக்கிறைத. உன் தேந்டதேடயேப் பிரிந்த என்தனைபாடு இங்கு வந்த விட்டைதேபால் 
வருத்தேப்படுகிறைபாயேபா? இதேற்தக இப்படி வருந்தகிறை நீ அவ்வளவு நபாட்கள தேந்டதேடயேப் பிரிந்த இலங்டக
வடர எப்படித்தேபான் தபபாய வந்தேபாதயேபா?"

மகபாரபாணி இப்படிக் தகட்டை தபபாத தேன் உணர்ச்சிகள அவருக்குத் வதேரியுமபாறு நடைந்த வகபாண்தடைபாதம 
என்று வவட்கப்பட்டைபாள குழல்வபாயவமபாழி.

சிவிடகயில் புறைப்பட்டுத் தேளபதியின் தேங்டகடயேப் பற்றி விசபாரித்த வருவதேற்குக் தகபாட்டைபாறு வசன்றை 
புவனை தமபாகினி நளளிரவபாகியும் அரண்மடனை திரும்பவில்டல. மறுநபாள வபபாழுத விடிகிறை தநரத்தில் 
பரபரப்பபானை நிடலயில் அரண்மடனைக்கு ஓடி வந்தே புவனை தமபாகினிடயேக் கண்டு எல்தலபாரும் 
திடுக்கிட்டைபார்கள.
----------
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3.18. வவளளூர்ப் தபபார்க்களம்

வவளளூர்ப் தபபார்க்களத்தில் இருந்தே பபாண்டியேப் வபரும்படடையும், அதேற்கு உதேவியேபாக வந்திருந்தே தசர 
நபாட்டுப் படடையும், குமபார பபாண்டியேனுடடையே எதிர்பபாரபாதே திடீர் வருடகடயேக் கண்டு வபருமகிழ்ச்சி 
எயதினை. இளவரசனின் வரவு அவர்களுக்குப் புதியே நம்பிக்டகடயேயும் தணிடவயும் அளித்தேத. அததே 
சமயேத்தில் தேளபதி வல்லபாளததேவன் ஏன் இன்னும் வரவில்டல என்றை ஐயேப்பபாடும் எல்தலபாருடடையே 
மனைங்களிலும் உண்டைபாயிற்று. சபாதேபாரண வீரர்கள மனைத்தக்குளதளதயே அந்தேச் சந்ததேகத்டதே அடைக்கிக் 
வகபாண்டு விட்டைபார்கள. வபரும்வபயேர்ச்சபாத்தேனும், அவனுக்கு அடுத்தே நிடலயிலிருந்தே சிறு படடையேணித் 
தேடலவர்களும் 'தேளபதி ஏன் தபபார்க்களத்தக்கு வரவில்டல?' என்றை தகளவிடயேக் 
குமபாரபபாண்டியேனிடைதம தகட்டு விடுவதேற்குச் சமயேத்டதே எதிர்பபார்த்தத் தடித்தக் வகபாண்டிருந்தேபார்கள. 
முதேல் நபாள கபாடல விழிஞத்திலிருந்த புறைப்பட்டிருந்தே குமபார பபாண்டியேனும் அவனுடைன் வந்தே 
வீரர்களும் மறுநபாள அதிகபாடலயில் வவளளூடர அடடைந்த விட்டைபார்கள.

அவர்கள அங்தக வசன்றை தநரம் வபபாருத்தேமபானைத. அன்டறையே நபாட் தபபார் வதேபாடைங்குவதேற்குச் சில 
நபாழிடககள இருந்தேனை. இரு தேரப்புப் படடைகளும் களத்தில் இறைங்கவில்டல. அவரவர்களுடடையே 
பபாசடறையில் தேங்கியிருந்தேனைர். அதேனைபால் மகிழ்ச்சிதயேபாடு ஒன்று கூடி ஆரவபாரம் வசயத 
குமபாரபபாண்டியேடனை வரதவற்பதேற்கு வசதியேபாக இருந்தேத. பபாண்டியேப் படடைகளுக்கு நீண்டை வதேபாடலவு 
பரந்திருந்தே படடைகளின் கூடைபாரங்களில் தேனித் தேனிதயே தேங்கியிருந்தே தவறு தவறு பிரிடவச் தசர்ந்தே 
வீரர்கவளல்லபாரும் ஆவதலபாடு ஓடி வந்தேனைர். சிரித்தே முகமும் இனியே தபச்சுமபாகக் குதிடரயிலிருந்த 
கீதழ இறைங்கி வந்தே குமபாரபபாண்டியேடனைப் பபார்த்தே தபபாத சில நபாட்களபாகத் வதேபாடைர்ந்த தபபார் வசயத 
கடளத்திருந்தே வருத்தேவமல்லபாம் தபபாயவிட்டைத தபபால் இருந்தேத அவர்களுக்கு. குமபாரபபாண்டியேடனை 
வரதவற்கு முகமபாக வபாளகடளயும், தவல்கடளயும் வலக் கரங்களபால் உயேர்த்திப் பிடித்த 
வபாழ்த்வதேபாலிகடள முழக்கினைபார்கள. முகத்தில் மலர்ச்சி நிடறையேத் தேன் வீரர்கடள தநபாக்கி ஆரவபாரத்டதேக் 
குடறைத்தக் வகபாளளுமபாறு டகயேமர்த்தினைபான் இரபாசசிம்மன். வபரும்வபயேர்ச்சபாத்தேனும், படடையேணித் 
தேடலவர்களும் அவன் தேங்குவதேற்கு அடமத்திருந்தே பபாசடறைப்பபாடி வீட்டுக்கு அவடனை அடழத்தச் 
வசன்றைனைர். "இளவரதச! தேளபதி இதவடர ஏன் தபபார்க்களத்தக்கு வரதவ இல்டல? என்னை 
கபாரணவமன்று வதேரியேபாமல் மனைம் கலங்கிக் வகபாண்டிருக்கிதறைபாம் நபாங்கள!" என்று எல்தலபாருடடையே 
சபார்பபாகவும் கரவந்தேபுரத்தப் வபரும்வபயேர்ச்சபாத்தேன் அந்தேக் தகளவிடயேக் தகட்டை தபபாத, அதவடர 
குமபாரபபாண்டியேனுடடையே முகத்தில் நிலவிக் வகபாண்டிருந்தே மலர்ச்சி மங்கி மடறைந்தேத. அந்தேக் தகளவிக்கு
என்னை மறுவமபாழி கூறுவவதேன்று தேயேங்கிக் வகபாண்தடை வபரும்வபயேர்ச்சபாத்தேன் முதேலியேவர்களுடடையே 
முகங்கடள ஏறிட்டுப் பபார்த்தேபான் அவன். மகபாமண்டைதலசுவரர் விழிஞத்தக் கடைற்பபாடறைக்கருகில் 
தேன்னிடைம் தேனிடமயில் வபற்றுக் வகபாண்டை வபாக்குறுதிகள அவன் மனைத்தில் ததேபான்றிப் பயேமுறுத்தினை. 
"கரவந்தேபுரத்தக் குறுநில மன்னைதர! நீங்கள தகட்டை தகளவிக்கு ஒரு வடகயில் குறிப்பபானை பதிடல 
மட்டும் தேபான் இப்தபபாத என்னைபால் கூறை முடியும். அதேற்கு தமல் என்னிடைம் விளக்கம் தகட்கபாதீர்கள. 
தேளபதி வல்லபாளததேவன் எதிர்பபாரபாதே சில கபாரணங்களபால் இந்தேப் தபபாரில் கலந்த வகபாளள முடியேபாமற் 
தபபாயவிட்டைத. அதேற்கபாகக் கவடலப்படைபாமல் நன்றைபாகப் தபபார் வசயத வவற்றிதயேபாடு திரும்ப 
தவண்டியேத நம் கடைடமயேபாகும்" என்று வபபாதவபாகப் பதில் வசபால்லித் தேன்டனை அவர்களுடடையே சந்ததேகச்
சூறைபாவளியிலிருந்த மீட்டுக் வகபாண்டைபான் குமபாரபபாண்டியேன்.

அவன் கூறியே மறுவமபாழிடயேக் தகட்டை பின் அதேற்கு தமல் அடதேப் பற்றி அவனிடைம் விசபாரித்தத் வதேரிந்த
வகபாளள முடியேபாத என்று வமபௌனைமபானைபான் வபரும்வபயேர்ச்சபாத்தேன். 'தேளபதி வரவில்டல. இனி வரவும் 
மபாட்டைபார்' என்றை வசயதி வமல்ல வமல்ல எல்லபாப் படடை வீரர்களுக்கும் வதேரிந்த ஓரளவு பரவியேத. பின்பு
அவர்களுடடையே தபச்சு தபபார்க்களத்த நிடலகடளப் பற்றிச் சுற்றி வளர்ந்தேத. அன்று வடரயில் 
நடைந்திருக்கும் தபபாரில் ஏற்பட்டை ஏற்றைத் தேபாழ்வு விவரங்கடளக் குமபாரபபாண்டியேனுக்கு விவரித்தச் 
வசபான்னைபார்கள வபரும்வபயேர்ச்சபாத்தேன் முதேலியேவர்கள. அதிகக் கபாயேங்கடள அடடைந்த தபபார் வசயயும் 
ஆற்றைல் குன்றி பபாசடறையில் படுத்தே படுக்டகயேபாக இருந்தே தசர நபாட்டுப் படடைத் தேடலவடனைப் தபபாயப் 
பபார்த்த ஆறுதேல் கூறினைபான் குமபாரபபாண்டியேன். தேன் தேரப்புப் படடைகளின் அணித் தேடலவர்கள 
எல்தலபாடரயும் கலந்த சிந்தித்தே பின் எதிர்த் தேரப்புப் படடைகளின் வலுடவ முறியேடிப்பதேற்கு ஏற்றை 
விதேத்தில் இரண்டு விதேமபாகப் படடை வியூகத்டதேப் பிரித்தேபான். கரவந்தேபுரத்த வீரர்களும் தசர நபாட்டு 
வீரர்களும் அடைங்கியே கூட்டைத்தக்குப் வபரும்வபயேர்ச்சபாத்தேன் தேடலவனைபானைபான். வதேன்பபாண்டிப் படடை 
வீரர்கள அடைங்கியே ஐந்நூறு பத்திச் தசடனைக்கும் குமபாரபபாண்டியேன் தேபாதனை தேடலடம தேபாங்குவவதேன்று 
ஏற்பபாடு வசயத வகபாண்டைபான். சக்கதசனைபாபதியும் ஈழ நபாட்டுப் படடைகளும் வந்தேபால், அப்படிதயே 
மூன்றைபாவத படடைவியூகமபாக அடமத்தக் வகபாளளலபாம் என்பத அவன் தீர்மபானைமபாயிருந்தேத. எதிர்த் 
தேரப்புப் படடைகதளபா ஐந்த வியூகங்களபாக ஐம்வபரும் தேடலடமயின் கீழ் இயேங்கிக் வகபாண்டிருக்கின்றைனை 
என்று குமபாரபபாண்டியேன் வபரும்வபயேர்ச்சபாத்தேனிடைம் தகட்டுத் வதேரிந்த வகபாண்டிருந்தேபான். ஐந்த வியூகப்
படடைக்கும் மூன்று வியூகப் படடைக்கும் ஏற்றைத் தேபாழ்வு அதிகம் தேபான். ஆனைபாலும் தபபார்த் திறைனும், சூழ்ச்சி 
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வன்டமயும் இருந்தேபால் மூன்று வியூகப் படடை வீரர்களபால் ஐந்த வியூகப் படடை வீரர்கடள ஏன் வவல்ல 
முடியேபாத? முடியும் என்தறை நம்பினைபான் குமபாரபபாண்டியேன்.

பயேணம் வந்தே அலுப்டபயும் வபபாருட்படுத்தேபாமல் அன்டறைக்குப் தபபாரிதலதயே தேபானும் களத்தில் 
ததேபான்றுவவதேன்று உறுதி வசயத வகபாண்டைபான் அவன். பபாசடறையிதலதயே நபாட்கடைன்கடள முடித்தக் 
வகபாண்டு தபபார்க்தகபாலம் பூண்டைபான். மபார்பில் கவசங்கடள அணிந்தே தபபாத படழயே தபபார்களின் 
நிடனைவுகளும், வவற்றி அனுபவங்களும் மனைக்கண் முன் ததேபான்றினை.

குமரித் வதேயவத்டதேயும், தேன் அன்டனைடயேயும் நிடனைத்த கண் இடமகடள மூடித் தியேபானைத்ததேபாடு 
டககூப்பி வணங்கினைபான். பட்டு உடறை தபபார்த்தே வட்டைத் தேட்டில் டவத்தப் வபரும்வபயேர்ச்சபாத்தேன் 
மரியேபாடதேதயேபாடும் பணிதவபாடும் அளித்தே வபாடளயும் தகடையேத்டதேயும் எடுத்தக் வகபாண்டை தபபாததே 
குமபாரபபாண்டியேனின் கரங்கள தபபார்த் தடிப்டப அடடைந்த விட்டைனை. அவன் உடைலிலும் உளளத்திலும் 
வீரபாதவச உணர்ச்சி வபபாங்கி நின்றைத. பபாசடறைக்கு வவளிதயே நின்றை ஆயிரக்கணக்கபானை வீரர்கள 
குமபாரபபாண்டியேடனைப் தபபார்க் தகபாலத்தில் கபாண்பதேற்குக் கபாத்திருந்தேபார்கள.

மிக உயேரமபானை பட்டைத்த யேபாடனையின் பிடைரியில் அம்பபாரி டவத்தப் பபாசடறை வபாயிலில் வகபாணர்ந்த 
நிறுத்தியிருந்தேபான் பபாகன். அரசதவழமபாகியே அந்தேப் பிரம்மபாண்டைமபானை யேபாடனையின் வபபான் முகபடைபாம் 
வவயிவலபாளியில் மின்னிற்று. அதேற்கப்பபால் நூல் பிடித்த வரிடச நிறுத்தினைபாற் தபபால் குதிடரப் 
படடைகளும், யேபாடனைப் படடைகளும் அணிவகுத்த நின்றைனை. கபாலபாட் படடை வீரர்கள பிடித்தே தவளகளின் 
நுனிகள கூரியே தநர்க்தகபாடு தபபால் வரிடச பிடழயேபாமல் வதேரிந்தேனை. அதேற்கும் அப்பபால் ததேர்ப் படடைகள 
நின்றைனை. குமபாரபபாண்டியேன் தபபார்க்தகபாலத்ததேபாடு பபாசடறை வபாசலில் வந்த நின்றை தபபாத உற்சபாக 
ஆரவபாரம் திடச முகடுகடளத் தடளத்தேத.

உடைனிருந்தே வபரும்வபயேர்ச்சபாத்தேன் பட்டைத்த யேபாடனையில் ஏறிக் வகபாளளுமபாறு தவண்டினைபான். "எனைக்கு 
ஒரு நல்ல குதிடர இருந்தேபால் தபபாததம! தபபார்க்களத்தில் இந்தே ஆடைம்பரங்கவளல்லபாம் எதேற்கு?" 
என்றைபான் குமபார பபாண்டியேன்.

"இளவரதச! நபாடளக்கு உங்கள விருப்பம் தபபால் குதிடரதயேபா, ததேதரபா எடுத்தக் வகபாளளலபாம். இன்று 
நீங்கள யேபாடனையில் தேபான் களத்தக்கு எழுந்தேருள தவண்டும். வதேன்பபாண்டிப் படடைகளுக்குப் 
வபபாறுப்பபானை தேடலடமயில்டல என்வறைண்ணி இறுமபாந்த கிடைக்கும் நம் படகவர்கவளல்லபாம் நீங்கள 
வந்தவிட்டைடதேக் கண்டு அதிர்ச்சி அடடையே தவண்டும். குதிடரதயேபா, ததேதரபா டவத்தக் வகபாண்டைபால் 
உங்கடள யேபாடனையின் தமற் பபார்க்கிறை மபாதிரி அவ்வளவு நன்றைபாக அவர்களபால் பபார்க்க முடியேபாத. தமலும்
உயேரமபானை இடைத்திலிருந்த தேபாங்கள கபாட்சியேளித்தக் வகபாண்தடையிருந்தேபால் தேபான் நம் வீரர்கள பபார்த்த 
உற்சபாகம் அடடையே முடியும்" என்று வபரும்வபயேர்ச்சபாத்தேன் தவண்டிக் வகபாண்டைபான். 
குமபாரபபாண்டியேனைபால் மறுக்க முடியேவில்டல. யேபாடனை தமல் ஏறி அம்பபாரியில் அமர்ந்த வகபாண்டைபான். 
மற்றைப் படடை முதேன்டமயேபாளர்கள குதிடரகளில் ஆதரபாகணித்தச் சூழ்ந்தேனைர். தபபார் வதேபாடைங்குவதேற்கு 
அறிகுறியேபானை கருவிகள முழங்கினை. யேபாடனை தமல் அமர்ந்த களம் தநபாக்கிச் வசன்றை தபபாத 
குமபாரபபாண்டியேனுடடையே முகத்தில் வீரம் விரவியே ஒருவடக அழகின் கம்பீரம் தேவழ்ந்தேத. வதேன்பபாண்டி 
வீரர்களின் ஊக்கம் அந்தே முகத்டதே அண்ணபாந்த பபார்க்கும் தபபாவதேல்லபாம் நபான்கு மடைங்கபாகப் 
வபருகியேத.

எதிர்ப்பக்கத்தில் வடைதிடசப் வபரும் படடையும் வபரு முழக்கங்கதளபாடு களத்டதே தநபாக்கிப் பபாயந்த 
வந்த வகபாண்டிருந்தேத. ஒன்தறைபாவடைபான்று குமுறிக் கலக்க வரும் இரண்டு கடைல் விளிம்புகவளனைப் 
பயேங்கரமபாகத் ததேபான்றியேத. படடைகளின் சங்கமம், வீரர்களின் குரல்கள, வபாத்தியே முழக்கங்கள, ஓடும் 
கரி, பரிகளின் ஓலம், தேத்தேம் தேரப்பின் வபாழ்த்த ஒலி - எல்லபாமபாகச் தசர்ந்த களம் பிரளயே ஓடசயின் 
நிடலடயே அடடைந்தேத. படடைக் கடைல்கள ஒன்று கலந்தேனை. தபபார் வதேபாடைங்கி விட்டைத. வழக்கம் தபபால் 
அலட்சியேமபாகப் பபாசடறைகளிலிருந்த திரும்பிப் தபபார்க்களத்தக்கு வந்தே வடைதிடச மன்னைர்கள ஐவரும் 
எதிர்ப்பக்கத்தில் யேபாடனை தமல் ஆதரபாகணம் வசயத வரும் குமபாரபபாண்டியேன் இரபாசசிம்மடனைக் கண்டு 
திடகத்தேனைர். மருண்டை கண்களபால் தசபாழன் வகபாடும்பபாளூரபாடனைப் பபார்க்க, அவன் கண்டைன் அமுதேடனைப் 
பபார்த்தேபான். கண்டைன் அமுதேன் அரசூருடடையேபாடனைப் பபார்க்க, அவன் பரதூருடடையேபாடனைப் பபார்த்தேபான். 
ஒருவடர ஒருவர் பபார்த்தக் வகபாண்டை அந்தேப் பபார்டவ, "இனி நபாம் அலட்சியேமபாக இருப்பதேற்கில்டல" 
என்று தேங்களுக்குள குறிப்பபாதலதயே தபசிக் வகபாளவத தபபாலிருந்தேத. ஒரு கணம் தேபான் வியேப்பு, 
திடகப்பு, எல்லபாம். தபபார்க்களத்தின் பிரளயேத்தக்கு நடுதவ ஆச்சரியேப்பட்டுக் வகபாண்டு நிற்க தநரம் 
ஏத? தபபாடரக் கவனித்த அதில் ஈடுபட்டைபார்கள அவர்கள. புதியே தணிவும், ஊக்கமும் வபற்றை 
கபாரணத்தேபால் அன்டறைக்குப் தபபாரில் வதேன் பபாண்டிப் படடைகளின் டககள தேபான் ஓங்கியிருந்தேனை. 
மறுநபாளும் அததே நிடல. குமபாரபபாண்டியேன் வந்தே மூன்றைபாவத நபாள கபாடலப் தபபார் வதேபாடைங்குகிறை 
சமயேத்தில் சக்கதசனைபாபதியும் ஈழ நபாட்டுப் படடைகளும் வந்த தசர்ந்த வகபாண்டைபார்கள. வடைதிடசப் 
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படடைத் தேடலவர்களுக்கு அத இரண்டைபாவத அதிர்ச்சியேபாக அடமந்தேத. வகபாதிப்தபபாடு தபபார் வசயதேனைர் 
அவர்கள.

தீவிடனை வயேத்தேபால் அன்டறைக்குப் தபபார் முடிந்தேத. பபாசடறைக்குத் திரும்பும் தபபாத குமபாரபபாண்டியேனும், 
சக்கதசனைபாபதியும், அவர்களுடடையே வீரர்களும் தசபார்வும் தயேரமுமபாகத் திரும்பினைர். கபாரணம்...? அன்று 
நடைந்தே தபபாரில் கரவந்தேபுரத்த அரசனும், மபாவீரனுமபாகியே வபரும்வபயேர்ச்சபாத்தேன் மபாண்டு தபபானைபான். 
எதிர்த் தேரப்புப் படடையிலிருந்தே கீடழப்பழுவூர்க் கண்டைன் அமுதேன் குறி டவத்த எறிந்தே தவல் 
வபரும்வபயேர்ச்சபாத்தேனின் உயிடரக் குடித்தேத. சக்கதசனைபாபதி தேன் படடைகதளபாடு வந்த தசர்ந்த 
வகபாண்டிருக்கபாவிட்டைபால், வபரும்வபயேர்ச்சபாத்தேன் மரணத்தக்குப் பின் தேன்னைம்பிக்டகடயேதயே 
இழந்திருப்பபான் குமபாரபபாண்டியேன். வபரும்வபயேர்ச்சபாத்தேடனையேடுத்த பபாசடறையில் படுத்தே படுக்டகயேபாக 
இருந்தே தசர நபாட்டுப் படடைத்தேடலவனும் உயிர் விட்டுவிட்டைபான். இந்தே இரு அதிர்ச்சிகளிலிருந்தம் 
மீட்டுப் படடைகடளத் டதேரியேப்படுத்தவதேற்கபாக அன்று இரவு முழுவதம் குமபாரபபாண்டியேனும், 
சக்கதசனைபாபதியும் உறைக்கமின்றி அடலந்த உடழத்தேனைர். வபாட்டைமடடைந்திருந்தே கரவந்தேபுரத்த 
வீரர்கடளயும், தசர வீரர்கடளயும் ஊக்கமூட்டுவதேற்கபாக வபரும்பபாடுபட்டைனைர். தசபார்வும், தசபாகமும் 
வகபாண்டிருந்தே படடை வீரர்களுடடையே பபாசடறைக்குத் தேபாதனை நடைந்த தபபாயத் டதேரியேம் கூறினைபான் 
இரபாசசிம்மன். இவ்வளவும் வசயதே பின்தப கலக்கமில்லபாமல் மறுநபாள விடிந்தேதம் களத்திற் புகுந்த 
தபபார் வசயயே முடிந்தேத அவர்களபால். வபரும்வபயேர்ச்சபாத்தேன் இறைந்த தபபானைதேபால் படழயேபடி படடைகள 
இரண்தடை வியூகங்களபாகக் குறுக்கப்பட்டைனை. அப்தபபாத சக்கதசனைபாபதிதயே அவடனைக் கலங்க டவக்கும் 
அந்தேக் தகளவிடயேக் தகட்டுவிட்டைபார். "தேடலடமதயேற்கப் படடைத் தேடலவர்கள இல்டலவயேன்று ஏன் 
படடை வியூகங்கடளக் குறுக்குகிறீர்கள? தேளபதி வல்லபாளததேவடனை வரவடழத்த வநருக்கடிடயேத் 
தேவிர்க்கலபாதம?" என்று சக்கதசனைபாபதி தகட்டைதபபாத, அவருக்கு மறுவமபாழி கூறும் வடகயேறியேபாத 
தேயேங்கினைபான் அவன்.

"சக்கதசனைபாபதி! அடதேப் பற்றி இப்தபபாத உங்களிடைம் தபசும் சக்தியேற்றைவனைபாக இருக்கிதறைன் நபான். 
ஆனைபால் நீங்களும் வதேரிந்த வகபாளள தவண்டியே சமயேம் வரும் தபபாத அந்தேச் வசயதிடயே உங்களிடைம் 
வசபால்தவன். இப்தபபாத என்டனை விட்டுவிடுங்கள" என்று பதில் கூறியே தபபாத அவரிடைம் ஏததேபா ஒரு 
தயேரமபானை தவண்டுதகபாடளக் தகட்பத தபபான்றிருந்தேத அவன் குரல்.

சக்கதசனைபாபதிக்கும் அவனுக்கும் இந்தே விஷயேத்டதேப் பற்றிப் தபச்சு நடைந்தே அன்று இரவு நடுயேபாமத்தில் 
எல்தலபாரும் உறைங்கிக் வகபாண்டிருக்கும் சமயேத்தில் பபாண்டிப் படடைகளின் பபாசடறைகள இருந்தே பகுதியில் 
திடீவரன்று ஒரு வபருங் குழப்பம் உண்டைபாயிற்று. கூக்குரல்களும், கூட்டைமுமபாகச் சிலர் திடுதிடுவவனை 
ஓடுகிறை ஓலியும், தீப்பந்தே வவளிச்சமுமபாகக் கலவரம் எழுந்தேத. சக்கதசனைபாபதியும் குமபாரபபாண்டியேனும் 
எழுந்த அத என்னைவவன்று பபார்ப்பதேற்கபாகச் வசன்றைனைர்.

---------
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3.19. ஊழிப் புன்னைடக

மகபாமண்டைதலசுவரர் அந்தே மபாதிரித் தேளர்ந்த தபசிச் தசந்தேன் அதேற்கு முன்பு தகட்டைதில்டல. கம்பீரத்தின் 
சபாடயே குன்றி தயேர அடமதிதயேபாடு கூடியே சபாந்தேம் நிலவுவடதே அந்தே முகமண்டைலத்தில் அன்று தேபான் 
கண்டைபான் அவன். புரிந்த வகபாளள முடியேபாதே புதிர்த்தேன்டம நிடறைந்தே அந்தேக் கண்களில் ஏக்கம் படைர்வடதே
முதேல் முதேலபாகச் தசந்தேன் பபார்த்தேபான். நிமிர்ந்த அகன்று நீண்டு தமடிட்டுப் படைர்ந்தே அவருடடையே 
வநற்றியில் தமதேபா கர்வம் மடறைந்த சுருக்கங்கள வதேரிந்தேனை. தசந்தேன் மனைத்தில் அடதேவயேல்லபாம் பபார்த்தக்
கபாரணமற்றை பயேங்கள கிளர்ந்தேனை.

"சுவபாமி! இன்று தேங்களுடடையே தபச்சும் ததேபாற்றைமும் இதேற்கு முன்பு நபான் கபாணபாதே விதேத்தில் 
இருக்கின்றைனைதவ! என் மனைம் எடதே எடதேதயேபா நிடனைத்த அஞ்சுகிறைததே!" - தணிடவ வரவடழத்தக் 
வகபாண்டு அவரிடைதம தகட்டைபான். அவன் இப்படிக் தகட்டைதம் அவர் தநருக்கு தநர் திரும்பி 
அவனுடடையே முகத்டதேப் பபார்த்தேபார்! வமல்லச் சிரித்தேபார். வபாடியே பூடவக் கபாண்பத தபபால் மங்கித் 
வதேன்பட்டைத அந்தேச் சிரிப்பு. தசந்தேன் பயேபக்தியுடைதனை அந்தே முகத்டதேயும், அந்தேச் சிரிப்டபயுதம 
பபார்த்தக் வகபாண்டு நின்றைபான். வமல்ல நடைந்த அருகில் வந்த தேம் வசபாந்தேக் குழந்டதே ஒன்டறைத் தேடைவிக் 
வகபாடுப்பத தபபால் அவன் முதடக இரு டககளபாலும் வருடினைபார் அவர்.

"தசந்தேபா! உன்டனைப் தபபால் என்னிடைம் நன்றி விசுவபாசங்கதளபாடு உடழத்தே மனிதேர் தவறு யேபாருமில்டல. 
உன்னிடைம் எந்தே அந்தேரங்கத்டதேயும் நபான் மடறைக்கக் கூடைபாத. ஆனைபாலும் இப்தபபாத என்னிடைம் எதவும் 
தகட்கபாததே... தபசபாமல் என்னுடைன் இடடையேபாற்று மங்கலத்தக்கு வபா." இந்தே வபார்த்டதேகடளச் வசபால்லும் 
தபபாத அவருடடையே கண்கள கலங்கி ஈரம் கசிந்த பளபளப்படதே அவன் பபார்த்த விட்டைபான். அடதேப் 
பபார்த்தேதம் தசந்தேனுடடையே மனைத்டதே ஏததேபா ஓர் அவல உணர்வு இறுக்கிப் பிழிந்தேத. அழுடக வந்த 
விடும் தபபாலிருந்தேத. அரியே முயேற்சியின் தபரில் தேன் உணர்ச்சிகடள அடைக்கிக் வகபாண்டு, அவதரபாடு 
இடடையேபாற்று மங்கலம் வசன்றைபான். இடடைவழியிலுளள ஊர்களிவலல்லபாம் தபபார்க்கபாலத்தில் நிலவும் 
பயேமும், பரபரப்பும் நிலவிக் வகபாண்டிருந்தேனை. தவளபாண்டமத் வதேபாழில் சரியேபாக நடடைவபறைவில்டல. 
ஊர்கள கலகலப்புக் குடறைந்த கபாணப்பட்டைனை. பறைளியேபாற்றில் நீர் குடறைந்த கபாலபால் நடைந்த அக்கடர 
தசர்ந்த விடுமளவுக்கு ஆழமற்றிருந்தேத. கடரதயேபாரத்த ஆலமரங்களில் இடலகள பழுத்தம், உதிர்ந்தம் 
விகபாரமபாகத் வதேன்பட்டைனை. தசபாகமயேமபானை வபரியே நிகழ்ச்சி ஒன்று வருவதேற்கு முன் கூத்தேரங்கில் 
அமர்ந்த பபார்த்தக் வகபாண்டிருக்கும் அடவயினைரின் அடமதி தபபால இடடையேபாற்று மங்கலம் தீவும், 
மகபாமண்டைதலசுவரர் மபாளிடகயும் நிசப்தேமபாயிருந்தேனை.

தசந்தேனும் மகபாமண்டைதலசுவரரும் பறைளியேபாற்டறைக் கடைந்த இடடையேபாற்று மங்கலத்டதே அடடையும் தபபாத 
நண்பகலபாகிவிட்டைத. வவயில் நன்றைபாயக் கபாயந்த வகபாண்டிருந்தேத. அம்பலவன் தவளபாடனையும், 
இரண்வடைபாரு கபாவல் வீரர்கடளயும் தேவிர இடடையேபாற்று மங்கலம் மபாளிடகயில் தவறு யேபாரும் இல்டல.

"தசந்தேபா! இப்தபபாத இந்தே இடைம் மயேபானைம் தபபால் அடமதியேபாயில்டல?" என்று ஒரு தினுசபாகச் சிரித்தக் 
வகபாண்தடை அவர் தகட்டைபார். அவன் அதேற்கு என்னை பதில் வசபால்வவதேன்று வதேரியேபாமல் விழித்தேபான். 
அந்தேச் சமயேத்தில் அம்பலவன் தவளபான் வந்த அவர்கவளதிதர வணங்கி நின்றைபான்.

"தவளபான்! நீ உடைதனை அரண்மடனைக்குப் புறைப்பட்டுப் தபபா. அங்தக மகபாரபாணிதயேபாடு குழல்வபாயவமபாழி 
தேங்கியிருக்கிறைபாள. நபான் அடழத்த வரச் வசபான்னைதேபாக உடைதனை அவடள அடழத்த வபா" என்று 
மகபாமண்டைதலசுவரர் கட்டைடளயிட்டைபார். அவதர குழல்வபாயவமபாழிடயே மகபாரபாணிதயேபாடு 
அரண்மடனைக்கு அனுப்பிவிட்டு ஏன் இப்தபபாத இவ்வளவு அவசரமபாக அடழத்த வரச் 
வசபால்கிறைபாவரன்று விளங்கபாமல் தசந்தேன் திடகத்தேபான். அவர் கட்டைடள கிடடைத்தேவுடைன் தவளபான் 
புறைப்பட்டு விட்டைபான். மகபாமண்டைதலசுவரர் தசந்தேன் பின் வதேபாடைர, மபாளிடகக்குள தபபாய ஒவ்தவபார் 
இடைமபாக அன்று தேபான் புதிதேபாகச் சுற்றிப் பபார்ப்பவர் தபபால் சுற்றிப் பபார்த்தேபார். நந்தேவனைத்தக்குப் தபபாய 
ஒவ்வவபாரு வசடியேபாக, ஒவ்வவபாரு மரமபாக, ஒவ்வவபாரு வகபாடியேபாக நின்று தநபாக்கினைபார். அவருடடையே 
தநபாக்கம் என்னைவபாக இருக்குவமன்று தசந்தேனைபால் விளங்கிக் வகபாளள முடியேவில்டல. கடடைசியேபாக 
இடடையேபாற்று மங்கலம் மபாளிடகயில் தமல்மபாடைத்த நிலபா முற்றைத்தில் உயேர்ந்தே இடைத்தில் ஏறி நபான்கு 
புறைமும் சுற்றிச் சுற்றிப் பபார்த்தேபார். அப்தபபாதம் மகபாமண்டைதலசுவரர் சிறு குழந்டதே மபாதிரி கண்கலங்கி 
நிற்படதேச் தசந்தேன் கண்டைபான். அவனைபால் வபபாறுக்க முடியேவில்டல. சகலத்டதேயும் ஆட்டிப் படடைத்தக் 
வகபாண்டிருந்தே அந்தே அரியே மடல கண்கலங்கி நிற்படதேக் கபாணப் வபபாறுக்கபாமல், "சுவபாமி! மறுபடியும் 
இப்படிக் தகட்பதேற்கபாக என்டனை மன்னியுங்கள. உங்கள வசயேல்கடள என்னைபால் புரிந்த வகபாளள 
முடியேவில்டல" என்று அழுடகயின் சபாடயே பதிந்தே குரலில் தகட்டைபான் தசந்தேன். வமதவபாகத் திரும்பி 
அவன் முகத்டதேப் பபார்த்த முன் தபபாலதவ சிரித்தேபார் அவர். "தசந்தேபா! நீ மிகவும் நல்லவன்" என்று அவன் 
தகட்டை தகளவிக்குத் வதேபாடைர்பின்றிப் பதில் வந்தேத அவரிடைமிருந்த.
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சிறித தநரத்தில் இருவரும் நிலபா முற்றைத்திலிருந்த கீதழ இறைங்கி வந்தேனைர். "தசந்தேபா நீ தபபாய 
நந்தேவனைத்திலிருந்த எத்தேடனை வடக மலர்கள இருக்கின்றைனைதவபா அவ்வளடவயும் குடைடல நிடறையே 
வகபாயத வகபாண்டு வபா. நபான் தபபாய நீரபாடி வருகிதறைன்" என்று கூறிச் தசந்தேடனை நந்தேவனைத்திற்கு 
அனுப்பிவிட்டு பறைளியேபாற்டறை தநபாக்கி நடைந்தேபார் மகபாமண்டைதலசுவரர். குழந்டதேத்தேனைமபாக வவகுதநரம் 
தடளந்த முங்கி முழுகி நீரபாடினைபார். ஈரம் புலரபாதே ஆடடைதயேபாடு இடடையேபாற்று மங்கலம் 
மபாளிடகயிலிருந்தே சிவன் தகபாயில் வபாயிலுக்கு வந்தேபார். தசந்தேன் குடைடல நிடறையேப் பல நிறைப் 
பூக்கதளபாடு எதிதர வந்த நின்றைபான். அவற்டறை வபாங்கிக் வகபாண்டு ஆலயேத்தக்குள வசன்றைவர் வவகு 
தநரமபாக வவளிதயே வரவில்டல. தமலபாடடைடயே அடரயில் பயேபக்திதயேபாடு கட்டிக் வகபாண்டு 
தகபாயிலுக்குள நுடழந்த எட்டிப் பபார்த்தேபான் தசந்தேன். அங்தக கண்டை கபாட்சி அவடனை வமயசிலிர்க்க 
டவத்தேத. சிவலிங்கத்திற்கு முன்னைபால் மகபாமண்டைதலசுவரர் தியேபானைத்தில் அமர்ந்திருந்தேபார். சற்தறை மூடிக் 
குவிந்திருந்தே அவருடடையே விழிப் பளளங்களிலிருந்த மபாடல மபாடலயேபாகக் கண்ணீர் வடிந்த 
வகபாண்டிருந்தேத. தேம் சிரத்டதே அலங்கரித்தக் வகபாண்டிருந்தே முடிடயேக் கழற்றி மலர்கதளபாடு 
சிவலிங்கத்தின் பீடைத்தில் இட்டிருந்தேபார் அவர். தசந்தேன் அடதேக் கண்டு வமயயும், மனைமும் குடழத்த 
உதரபாம புளகவமயதி, கண்ணீரரும்ப நின்றைபான். எவ்வளவு தநரம் அப்படிதயே நின்றைபாதனைபா அவன்? 
தேன்டனை மறைந்த நின்று வகபாண்தடை இருந்தேபான்.

மகபாமண்டைதலசுவரர் தியேபானைங் கடலந்த எழுந்த நின்றைபார். அப்தபபாத தேபான் மலர்ந்தே வசந்தேபாமடரப் 
பூப்தபபால் அவருடடையே முகத்தில் வதேயவிகமபானைவதேபாரு ஒளி மலர்ந்த இலங்கியேத. அந்தே ஒளியின் 
மலர்ச்சியில் அறிவின் அகங்கபாரம் எரிந்த சபாம்பலபாகி விட்டைத தபபால் திருநீறு தலங்கியேத வநற்றியில்.

"தசந்தேபா! மகபாமண்டைதலசுவரடர, அததேபா அந்தே இடைத்தில் கழற்றி டவத்த விட்தடைன். இனி என் தேடலயில்
யேபாரும் கல்வலறியே மபாட்டைபார்கள" என்று சிவலிங்கத்தின் பீடைத்டதே சுட்டிக்கபாட்டிச் வசபான்னைபார் அவர். 
அப்தபபாத அவருடடையே முகத்தில் மலர்ந்தே சிரிப்பில் கருடண பூத்திருந்தேத. தசந்தேன் தபசும் 
உணர்விழந்த நின்றைபான்.

"என்தனைபாடு வபா!" என்று அவடனைக் டகப்பற்றி அடழத்தச் வசன்று சிவ ஆலயேத்தக்கு முன் குறைட்டில் 
வகபாண்டு தபபாய உட்கபார டவத்தவிட்டுத் தேபாமும் எதிதர உட்கபார்ந்தேபார். அப்தபபாத ஒளி மங்கி இருள சூழ
ஆரம்பித்திருந்தே சமயேம். கபாற்று இதேமபாகக் குளிர்ந்த வீசிக் வகபாண்டிருந்தேத. சிவபாலயேத்தக்குளளிருந்த 
அகிற்புடகயின் மணமும் மலர்களின் வபாசடனையும் கலந்த வவளிவந்த பரவினை. அந்தே அற்புதேமபானை 
சூழலில் இடடையேபாற்று மங்கலம் நம்பியின் குரல் தசந்தேடனை தநபாக்கி ஒலித்தேத.

"தசந்தேபா, தகள! நீயும் உன் மனைமும் எந்தேப் தபரறிவின் முன்னைபால் பணிந்த வீர வணக்கம் வசலுத்தி 
வருகிறீர்கதளபா அந்தே அறிவு இப்தபபாத அழிந்த விட்டைத. அல்லத தேன்டனை அழித்தக் வகபாண்டு விட்டைத
என்று தவண்டுமபானைபாலும் டவத்தக் வகபாள. கயிற்றைபால் கட்டைப்பட்டுக் டகயும் கபாலும் ஆடும் 
மரப்பபாடவ கயிற்றின் இடணப்பறும் தபபாத ஆட்டைமற்றுப் தபபாவத தபபாலும் நம் விடனைகளின் கழிவு 
கபாலத்தில் அறிவும் மனிதேனுக்குப் பயேன்படுவதில்டல. இந்தே உண்டமடயேத் வதேரிந்த வகபாளள எனைக்கு 
இத்தேடனை கபாலம் வபாழ்ந்த பபார்க்க தவண்டியிருந்தேத, அப்பபா! அறிவு அளவற்றுப் வபருகிக் 
கூர்டமயேபாகும் தபபாத அடதே நமக்களிக்கும் வதேயவத்டதே தநபாக்கிச் வசலுத்தம் பக்தியேபாக மபாற்றிக் 
வகபாண்டு விடை தவண்டும். அடதே நபான் வசயயேத் தேவறி விட்தடைன். கத்திடயே நீட்டிப் பயேமுறுத்தம் 
வழிப்பறியேபாளடனைப் தபபால் என் அறிடவப் பிறைர் அஞ்சும் கருவியேபாக்கிதனைன். அளவற்றை அறிவின் 
கூர்டமக்கு எதிரிகளும், வபபாறைபாடமப்படுபவர்களும் ஏற்படைபாமலிருக்க தவண்டுமபானைபால் அடதேப் 
பக்தியேபாக மபாற்றிக் வகபாண்டு விடை தவண்டும். நபான் இறுமபாந்த, வசம்மபாந்த திரிந்ததேன். என் கண் 
பபார்டவயேபால் மனிதேர்கடள இயேக்கிதனைன். நல்விடனை தடண நின்றை வடரயில் என் அறிவு பயேன்பட்டைத. 
தேளபதியும், கழற்கபால் மபாறைனைபாரும் என் தமல் அசூடயேப் படைத் வதேபாடைங்குகிறை சமயேத்திதலதயே என் 
நல்விடனையின் விடளவு குன்றை ஆரம்பித்த விட்டைத.

"நபான் சிடறைப்படுத்தி டவத்தே தேளபதி தேப்பி வந்தேபான். நபான் தேந்திரமபாக அடைக்க எண்ணியே ஆபத்ததேவிகள 
தேடலவதனைபாடு தசர்ந்த வகபாண்டைபான். நபான் மடறைக்க விரும்பியே பகவதியின் மரணத்டதேத் தேளபதியும், 
ஆபத்ததேவிகள தேடலவனுதம தகட்டுத் வதேரிந்த வகபாண்டு என் தமல் கல்வலறிந்த விட்டு ஓடினைபார்கள. 
உங்கள கப்பலில் உங்கதளபாடு தேற்வசயேலபாக மபாறுதவடைத்தில் வந்த தேன் திமிரபால் இறைந்த தபபானை பகவதி 
என் சூழ்ச்சியினைபால் வகபால்லப்பட்டைபாவளன்தறை தேளபதி நிடனைத்த விட்டைபான். என் நல்விடனை கழிகிறை 
கபாலம் வந்தேதேனைபால்தேபான் அவன் மனைத்தில் இந்தே நிடனைவு உண்டைபாயிற்று. இப்தபபாத அவனும் கழற்கபால் 
மபாறைனைபார் முதேலியேவர்களும் ஒன்று தசர்ந்த என்டனை அழிக்க முயேன்று திட்டைமிட்டுக் 
வகபாண்டிருப்பபார்கள. அடதே எதிர்த்தச் சூழ்ச்சி வசயயே என் அறிவுக்கு இப்தபபாத ஆற்றைலில்டல. 
நல்விடனைப் பயேடனை அத இழந்த விட்டைத. ஒவ்வவபாருவருடடையே அறிவுக்கும் 'ஆகூழ்' (வளர்ச்சி), 
'தபபாகூழ்' (அழிவு) எனை இரண்டு நிடலகளுண்டு. எனைக்கு இப்தபபாத தபபாகூழ் நிடல. என் அறிவு 
இனிதமல் பயேன்படைபாத. என் முகத்டதே நிமிர்ந்த பபார்ப்பதேற்தக பயேப்படுகிறைவர்கள, என் வநஞ்சுக்குக் 
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குறிடவத்தக் கத்திடயே ஓங்கவும், தேடலயில் கல்வலறியேவும் தணிந்த விட்டைபார்கவளன்றைபால், என் அறிவு 
அவர்கடளத் தேடுக்கும் நல்விடனைத் தடணடயே இழந்தவிட்டைத என்றுதேபான் வபபாருள. அதேன் விடளவபாக 
இந்தேத் வதேன்பபாண்டி நபாட்டுக்தக தன்பங்கடள வளர்த்த விட்தடைன் நபான். பக்தியேபாக மபாறைபாதே 
கபாரணத்தேபால், ஞபானைமபாகப் பழுக்கபாதே இயேல்பபால் எத்தேடனை பிரிவிடனைச் சக்திகடள இங்தக 
உண்டைபாக்கிவிட்டைத என் அறிவு? தேளபதியின் முரட்டு வீரத்டதேப் தபபாலதவ என் முரட்டு அறிவும் 
எவ்வளவு வகடுதேலபானைவதேன்படதே இன்று உணர்கிதறைன். ஆனைபால் இத கபாலங்கடைந்தே உணர்வு. 
மகபாமண்டைதலசுவரர் என்றை அந்தேப் பதேவிடயே ஏற்றுக் வகபாண்டை கபாலத்திதலதயே எனைக்கு இந்தே உணர்வு 
இருந்திருந்தேபால் எவ்வளதவபா பயேன்பட்டிருக்கும். ஒழுக்கம், தநர்டம, 'அறிவின் அகந்டதே அழியேபாதே 
வதேயவபக்தி' இவற்டறை டவத்தக் வகபாண்டிருந்ததேன். இதவடர இடடையேபாற்று மங்கலத்தச் சிவன் 
தகபாவிலில் நபான் வசயதே அத்தேடனை வழிபபாடும் அறிவின் ஆணவத்ததேபாடு வசயதேடவ. ஏவனைன்றைபால் அந்தே 
வழிபபாடுகளின் தபபாத நபான் மனைமுருகிக் கண்ணீர் சிந்தியேதில்டல. இன்று வசயதே வழிபபாடுதேபான் 
உண்டமயேபானை வழிபபாடு. இன்டறைக்கு வடித்தே கண்ணீரில் என் அறிவுக் வகபாழுப்வபல்லபாம் கடரந்த 
விட்டைத. அப்பபா! ஒவ்வவபாரு தேடலமுடறைகளிலும் மனிதேனுக்குக் கபாலங்கடைந்த புத்தி வருவதேபால் தேபான் 
விதியின் வவற்றிகள அதிகமபாகிவிடுகின்றைனை. தசந்தேபா! நபான் மறுபடியும் ஒரு பிறைவி எடுத்தேபால் 
அறிவபாளியேபாகப் பிறைக்க மபாட்தடைன். பக்திமபானைபாகப் பிறைப்தபன். பபாடியும், அழுதம், வதேபாண்டு வசயதம் 
என்டனை அழித்தக் வகபாண்டு இன்பம் கபாண்தபன்." இந்தேக் கடடைசி வபாக்கியேத்டதேச் வசபால்லும் தபபாத 
இடடையேபாற்று மங்கலம் நம்பியின் குரலில் அழுடக குமுறிப் பபாயந்தேத. குரல் தேழுதேழுத்தப் தபச்சு 
தேடடைப்பட்டைத. இரண்டு கன்னைங்களிலும் கண்ணீர் முத்தகள உருண்டு வடிந்தேனை.

அதவடர சிடலதபபால் உட்கபார்ந்த தகட்டுக் வகபாண்டிருந்தே தசந்தேன், வபாய திறைந்தேபான். "சுவபாமி! இந்தே 
விநபாடிதயே தேபாங்கள உத்தேரவு வகபாடுத்தேபால் தேங்கள எதிரிகடள அழித்வதேபாழித்த விடை என்னைபாலபானை 
முயேற்சிடயேச் வசயகிதறைன். தேபாங்கள இப்படி டநந்த மனைம் புண்பட்டுப் தபசுவத நன்றைபாகயில்டல!" 
இடதேக் தகட்டு அவர் பலமபாக வபாயவிட்டுச் சிரித்தேபார். "தசந்தேபா! நீ நன்றியுளள ஊழியேன். ஆனைபால், என் 
எதிரிகளபால் என்வனைன்னை சீரழிவுகள வரப் தபபாகின்றைனை என்படதே நீ உடைனிருந்த கபாணப் தபபாவதில்டல! 
அதேற்குள ஒரு மபாவபரும் சன்மபானைத்டதே - நீ கனைவிலும் எதிர்பபார்த்திரபாதே சன்மபானைத்டதே உனைக்குக் 
வகபாடுத்த, உன்னிடைம் நபான் பட்டிருக்கும் நன்றிக் கடைடனைத் தீர்த்த, உன்டனை இங்கிருந்த அனுப்பி 
விடுதவன்" என்றைபார்.

"சுவபாமி! அப்படிவயேல்லபாம் வசபால்லி என் மனைத்டதேப் புண்படுத்தேபாதீர்கள. நன்றியுமில்டல; 
கடைனுமில்டல. இந்தே உடைல் உங்களுக்குச் வசபாந்தேம். உங்களுக்தக உடழத்தச் சபாவதேற்குக் 
கடைடமப்பட்டைத" என்று உருக்கமபாகச் வசபான்னைபான் தசந்தேன்.

"அவதேல்லபாமில்டல! நபான் எடதே உனைக்குக் வகபாடுக்கிதறைதனைபா அடதே மறுக்கபாமல் ஏற்றுக் 
வகபாளகிதறைவனைன்று சத்தியேம் வசயத வகபாடு. இந்தே நபாட்டு மகபாரபாணிக்கும் குமபாரபபாண்டியேனுக்கும் கூடை 
நபான் இவ்வளவு நன்றிக் கடைன் படைவில்டல. ஆனைபால் உனைக்குக் கடைன் பட்டிருக்கிதறைன் தசந்தேபா!" அவர் 
கூறியேடதேக் தகட்டுச் தசந்தேன் தேயேங்கினைபான். அவர் சிரித்தக் வகபாண்தடை தமலும் கூறினைபார்: "பபார்த்தேபாயேபா? 
எனைத நல்விடனைப் பயேன் தீர்கிறை கபாலத்தில் நீ கூடை நபான் வசபால்கிறைபடி தகட்க மபாட்தடைவனைன்கிறைபாதயே!"

"ஐயேபா! சுவபாமி! அந்தேக் குற்றைத்டதே என் தமல் சுமத்தேபாதீர்கள. நபான் நீங்கள வகபாடுப்படதே ஏற்றுக் 
வகபாளகிதறைன். நீங்கள வசபால்கிறைபடிதயே தகட்கிதறைன். இத சத்தியேம்! இத சத்தியேம்!" என்று டககூப்பிச் 
வசபான்னைபான் தசந்தேன்.

"சிவன் தகபாவில் குறைட்டில் உட்கபார்ந்த என்டனை வணங்கிக் வகபாண்தடை நீ வசபால்லும் இந்தே வபார்த்டதேகள 
உறுதிதேபாதனை? எந்தேக் கபாரணத்தக்கபாகவும் நீ வகபாடுத்தே சத்தியேத்டதே மீறை மபாட்டைபாதயே?"

"என் தமல் இன்னும் சந்ததேகமபா சுவபாமி?" என்று கூறியே அவடனை விளக்கருதக கூட்டிக் வகபாண்டு தபபாய, 
அவன் முகத்டதே உற்றுப் பபார்த்தேபார் அவர். சில விநபாடிகள அப்படிதயே பபார்த்தக் வகபாண்டு நின்றைவர், 
"தசந்தேபா உன் சத்தியேத்டதே நம்புகிதறைன்" என்று தீர்மபானைமபானை குரலில் வசபான்னைபார்.

"என் பபாக்கியேம்" என்றைபான் தசந்தேன். "இப்தபபாத தகட்டுக்வகபாள! அதிர்ச்சிதயேபா கூச்சதமபா அடடையேபாததே. 
நபான் பட்டை நன்றிக் கடைடனைத் தீர்த்தக் வகபாளவதேற்கபாக என் வபண் குழல்வபாயவமபாழிடயே உனைக்குக் 
வகபாடுக்கப்தபபாகிதறைன்!"

"சுவபாமி! அபசபாரம்... என்னை வபார்த்டதே கூறினீர்கள? மகபாமண்டைதலசுவரரின் வசல்வப் புதேல்வி எங்தக? 
இந்தே அடிடம ஊழியேன் எங்தக? நபான் தேகுதியேற்றைவன். குரூபி... தமலும் தேங்கள அருடமக் குமபாரி 
அல்லும் பகலும் குமபாரபபாண்டியேனின் நிடனைவிதலதயே ஏங்கிக் வகபாண்டிருக்கிறைபார்கள" என்று அலறிக் 
வகபாண்தடை, வநடுஞ்சபாண்கிடடையேபாக அவர் பபாதேங்களில் வீழ்ந்த பற்றிக் வகபாண்டைபான் நபாரபாயேணன் 
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தசந்தேன்.

"அவள குமபாரபபாண்டியேடனைக் கபாதேலிப்படதே நபான் அறிதவன். ஆயினும் என் விருப்பம் அவடள நீ ஏற்க 
தவண்டும் என்பததேபான். இடதே மபாற்றை முடியேபாத. எழுந்திரு!" சிரித்தேவபாதறை கூறினைபார். அந்தேச் சிரிப்பு! அத 
ஊழிக் கபாலத்தின் புன்னைடகயேபா?

-----------
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3.20. தீவிடனைப் பரவுகிறைத

புவனை தமபாகினி தபயேடறையேப்பட்டு ஓடி வருகிறைவடளப் தபபால் ஓடி வந்தேடதேக் கண்டைவுடைன் மகபாரபாணி, 
குழல்வபாயவமபாழி, விலபாசினி எல்தலபாரும் திடகப்தபபாடு விடரந்த வந்த அவடளச் சூழ்ந்த 
வகபாண்டைனைர்.

"என்னைம்மபா? ஏன் இப்படி நிடலவகட்டுத் தேடுமபாறி ஓடி வருகிறைபாய? என்னை நடைந்தேத?" என்று அந்தேப் 
வபண்டண நிறுத்தி நிதேபானைப்படுத்தி விசபாரித்தேபார்கள, பவழக்கனிவபாயேரும் அதேங்தகபாட்டைபாசிரியேரும். 
பயேந்த வவளிறியே கண் பபார்டவயேபால் தேன்டனைச் சூழ்ந்த நின்றைவர்கடள ஒவ்வவபாருவரபாகப் பபார்த்தேபாள 
புவனை தமபாகினி. மகபாரபாணியேபாடரயும், விலபாசினிடயேயும் பபார்த்த விட்டுக் குழல்வபாயவமபாழியின் தமல் 
அவள பபார்டவ திரும்பியே தபபாத அவள கண்கள சுருங்கி வவறுப்புப் படைர முகம் சிறுத்தேத. அவடளப் 
பபார்க்க விருப்பம் இல்லபாதேவள தபபால் முகத்டதே தவறு பக்கம் திருப்பிக் வகபாண்டு விட்டைபாள புவனை 
தமபாகினி.

இடதேக் கண்டு குழல்வபாயவமபாழியின் உளளம் அவமபானைப்பட்டு விட்டைத தபபாலக் வகபாதித்தேத. புவனை 
தமபாகினி என்றை சபாதேபாரணமபானை வண்ணமகள தேன்னிடைம் இப்படி நடைந்த வகபாண்டைபாதள என்று 
தவதேடனையேபாக இருந்தேத அவளுக்கு. 'பகவதிடயேப் பற்றி விசபாரித்தக் வகபாண்டு வரப்தபபானை புவனை 
தமபாகினி உண்டமடயேத் வதேரிந்த வகபாண்டு வந்த விட்டைபாதளபா? அதேனைபால்தேபான் என் முகத்டதே இப்படி 
வவறுப்தபபாடு பபார்க்கிறைபாள தபபாலும்! ஐதயேபா, நபான் ஏன் இந்தேச் சமயேத்தில் இங்தக இருக்க தநர்ந்தேத? 
நபான் மடறைத்த டவத்தே உண்டம என் முன்னைபாதலதயே வவளிப்பட்டு என்டனைத் தேடலகுனியே டவக்க 
தவண்டுமபா?' என்று மனைத்தக்குள எண்ணிப் பதேற்றைமடடைந்தேபாள குழல்வபாயவமபாழி.

"வண்ணமகதள! ஏன் இப்படிப் பதேற்றைமும் பயேமும் அடடைந்த வபாய தபசபாமல் நிற்கிறைபாய? நீ 
பகவதிடயேப் பற்றி விசபாரித்தக் வகபாண்டு வரச் வசன்றை இடைத்தில் என்னை நடைந்தேத? வசபான்னைபால்தேபாதனை 
எங்களுக்குத் வதேரியும்? வசபால் அம்மபா?" என்று மகபாரபாணி புவனை தமபாகினிடயேக் தகட்டைபார். புவனை 
தமபாகினி வவறுப்பும் அச்சமும் கலந்தே முகபபாவத்ததேபாடு மறுபடியும் குழல்வபாயவமபாழிடயே நிமிர்ந்த 
பபார்த்தேபாள. பபார்த்தவிட்டு பதில் வசபால்லத் தேயேங்குவத தபபால் நின்றைபாள. இனிதமலும் தேபான் அங்தகதயே 
நின்று வகபாண்டிருந்தேபால் வவளிப்படடையேபாக அவமபானைப்பட்டுத் தேடலகுனியே தநர்ந்த விடும் என்று 
அஞ்சினைபாள குழல்வபாயவமபாழி.

"உளபக்கம் தபபாயவிட்டு இததேபா ஒரு வநபாடியில் வந்த விடுகிதறைன்" என்று ஏததேபா அவசர கபாரியேமபாகச் 
வசல்கிறைவடளப் தபபால் வசபால்லிவிட்டு வமல்ல நழுவிச் வசன்றைபாள குழல்வபாயவமபாழி. முகத்திதலபா, 
குரலிதலபா, தேபான் அங்கிருந்த வசல்வத மற்றைவர்களுக்கு அநபாகரிகமபாகத் ததேபான்றிவிடுவதேற்குரியே 
குறிப்தப கபாட்டைபாமல் சுபபாவமபாகச் வசபால்கிறைவடளப் தபபால் சிரித்தக் வகபாண்தடை வசபால்லிவிட்டு 
உட்புறைமபாகச் வசன்றுவிட்டைபாள அவள. வசன்றுவிட்டைபாள என்று முடித்தச் வசபால்வத தேவறு. வசல்வத 
தபபால் தபபாக்குக் கபாட்டிவிட்டு அருதகயிருந்தே ஒரு கதேவுக்குப் பின் மடறைந்த நின்று வகபாண்டைபாள. புவனை 
தமபாகினி என்னை வசபால்லப் தபபாகிறைபாள என்படதேக் தகட்டு அறிந்த வகபாளளும் ஆவல் அவளுக்கு 
இருக்குமல்லவபா? வசவிகடளக் கூர்டமயேபாக்கிக் வகபாண்டு விநபாடிக்கு விநபாடி விடரவபாகத் தடிக்கும் 
வநஞ்சத் தடிப்புடைன் கதேவு மடறைவில் நின்றைபாள அவள.

"இன்னும் ஏன் அம்மபா தேயேங்குகின்றைபாய? இடடையேபாற்று மங்கலத்தப் வபண் இருக்கும் தபபாததேபான் அவள 
முகத்டதேப் பபார்த்தப் தபசக் கூசி மருண்டு நின்றைபாய? அவதளபா உளதள தபபாயவிட்டைபாள. பயேப்படைபாமல் நீ 
வசபால்ல தவண்டியேடதேச் வசபால்லலபாம்" என்று பவழக்கனிவபாயேர் புவனை தமபாகினிடயேத் தூண்டிக் 
தகட்டைபார்.

"வபண்தண! இன்னும் எங்கள வபபாறுடமடயேச் தசபாதித்தக் வகபாண்டு நிற்கபாததே! வசபால்" என்று 
மகபாரபாணியும் தூண்டைதவ புவனைதமபாகினி வபாய திறைந்தேபாள.

"அடதே நபான் எப்படிச் வசபால்தவன், ததேவி! வசபால்வதேற்தக நபாக் கூசுகிறைத எனைக்கு. தகபாட்டைபாற்றுப் 
படடைத்தேளத்தக்குப் தபபாகிறை பபாடதேயில் மகபாமண்டைதலசுவரருக்கு எதிரபாக கலவரங்களும் 
குழப்பங்களும் நடைந்த வகபாண்டிருக்கின்றைனை. அந்தேப் வபரியேவடரயும் அவடரச் தசர்ந்தேவர்கடளயும் 
பற்றி மிகக் தகவலமபானை முடறையில் தபசிக் வகபாளகிறைபார்கள. குழல்வபாயவமபாழியும், நபாரபாயேணன் 
தசந்தேனும் ஈழத்தக்குப் பயேணம் வசயதே கப்பலில் பகவதியும் வசன்றைபாளபாம். மகபாமண்டைதலசுவரர் 
தேம்முடடையே சூழ்ச்சியேபால் அந்தேப் வபண் பகவதிடயே ஈழ நபாட்டிலிருந்த திரும்ப முடியேபாதேபடி அங்தகதயே 
இறைக்கும்படி வசயதவிட்டைபாரபாம். தேளபதி வல்லபாளததேவடனைப் தபபார்க்களத்தக்கு தபபாகக்கூடைபாவதேன்று 
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தேடுத்தச் சிடறைப்படுத்தினைபாரபாம். மகபாமண்டைதலசுவரருடடையே கபாவலிலிருந்த தேப்பித் தேளபதியும் 
ஆபத்ததேவிகள தேடலவனும் கழற்கபால் மபாறைனைபார் முதேலியேவர்கதளபாடு தசர்ந்த வகபாண்டு ஒரு வபரியே 
கலகக் கூட்டைத்டதேதயே உருவபாக்கியிருக்கிறைபார்கள. எங்கு பபார்த்தேபாலும் முரட்டுக் வகபாளடளக் 
கூட்டைத்டதேப் தபபால் ஆயுதேபபாணிகளபாகத் திரிந்த வகபாண்டிருக்கிறைபார்கள அவர்கள. நபான் தேப்பி ஓடி வரத் 
வதேயவம்தேபான் தடண புரிந்தேத. தபபாகிறை வழியில் இந்தேச் வசயதிகடளவயேல்லபாம் தகளவிப்பட்தடைன். 
ஆனைபால், இடவ எவ்வளவுக்கு உண்டம என்பத எனைக்குத் வதேரியேபாத. முதேலில் என்னைபால் நம்பதவ 
முடியேவில்டல. மீண்டும் மீண்டும் பலர் கூறைக்தகட்டை தபபாத நம்பபாமலும் இருக்க முடியேவில்டல. இந்தே 
நிடலயில் கலக்கமுற்றுப் பதேறி ஓடி வந்தே தபபாத கலகக்கபாரரிடைம் அகப்பட்டுக் வகபாளளபாமல் உயிர் 
பிடழத்த வரதவண்டுதம என்றை பயேம் இங்கு வந்த தசர்கிறை வடர என்டனை விடைவில்டல. ஒரு வழியேபாக 
அரண்மடனைக்கு வந்த உங்களிடைதம நடைந்தேடதேக் கூறிவிட்தடைன்." தபசி முடிப்பதேற்குள புவனை 
தமபாகினிக்கு மூச்சு இடரத்தேத. அச்சத்தினைபாலும் குழப்பமபானை மனை நிடலயினைபாலும் வசபாற்கள 
தேடடைப்பட்டு உருக்குடலந்த வவளிவந்தேனை. அவள அவ்வபாறு தபசி நிறுத்தியே பின் அங்கு ஒரு விதேமபானை 
அடமதி நிலவியேத.

அவள வசபால்லி முடித்தே பின்பும் சிறித தநரம் வடரயும் மகபாரபாணிக்கும் முதியேவர்களுக்கும் 
அவளுடடையே வசபாற்களில் நம்பிக்டக உண்டைபாகதவ இல்டல. மகபாரபாணி தசபாகம் ததேபாயந்தே குரலில் 
கூறைலபானைபார்:

"பவழக்கனிவபாயேதர! இவதேல்லபாம் உண்டமயேபாயிருக்கு வமன்தறை என்னைபால் நம்பமுடியேவில்டலதயே? 
பகவதி எப்தபபாத இலங்டகக்குப் தபபானைபாள? மகபாமண்டைதலசுவரர் ஏன் அவடளக் வகபால்ல ஏற்பபாடு 
வசயயே தவண்டும்? தேளபதிக்கும் அவருக்கும் அவ்வளவு வபரியே படகடம இருப்பதேற்கு ஒரு கபாரணமும் 
இல்டலதயே? இந்தே மபாதிரிச் வசயதிகடளவயேல்லபாம் மகபாமண்டைதலசுவரர் தமல் வவறுப்புக் வகபாண்டை 
கூற்றைத் தேடலவர்கள யேபாரபாவத வபபாயயேபாகத் திரித்த விட்டிருப்பபார்கதளபா? இத என்னை வகட்டை கபாலம்? 
ஒரு பக்கத்தில் நபாட்டின் எதிர்கபாலத்டதேதயே முடிவு வசயத நிர்ணயிக்கும்படியேபானை தபபார் நடைந்த 
வகபாண்டிருக்கிறைத. இந்தேச் சமயேத்தில் இன்வனைபாரு பக்கத்தில் இப்படி உளநபாட்டுக் குழப்பம் எழுந்தேபால் 
எவ்வளவு தகவலம்?"

"மகபாரபாணி! நீங்கள கூறுவத தபபால் எனைக்கும் இதில் நம்பிக்டக ஏற்படை மபாட்தடைன் என்கிறைத. பகவதி 
ஈழ நபாட்டில் தபபாய மரணமடடைந்திருந்தேபால் குமபாரபபாண்டியேருக்குத் வதேரியேபாமலபா தபபாகும்? 
அவ்வளதவன்? நம்தமபாடு இங்தகதயே தேங்கியிருக்கும் மகபாமண்டைதலசுவரரின் வபண் 
குழல்வபாயவமபாழிடயேக் தகட்டைபால் எல்லபா விவரமும் தேபாதனை வதேரிந்த விடுகிறைத. எங்தக அந்தேப் 
வபண்டண உளதளயிருந்த இப்படிக் வகபாஞ்சம் கூப்பிட்டு அனுப்புங்கதளன். உடைதனை விசபாரித்த 
விடைலபாம்" என்று பவழக்கனிவபாயேர் கூறியேவுடைன், "இததேபா நபான் தபபாய உடைதனை இடடையேபாற்று மங்கலத்த 
நங்டகடயே உளதளயிருந்த கூப்பிட்டுக் வகபாண்டு வருகிதறைன்" என்று விலபாசினி வசன்றைபாள. அப்தபபாத 
அதேங்தகபாட்டைபாசிரியேர் கூறினைபார்: "மகபாரபாணி! நம்பிக்டக உண்டைபாவதம், உண்டைபாகபாதேதம் நம் 
எண்ணங்களின் அடிப்படடைடயேப் வபபாறுத்தேத. ஆனைபால் வநருப்பில்லபாமல் புடகயேபாத. வவளியில் 
இவ்வளவு வபரியே கலவரம் எழ தவண்டுமபானைபால் அதேற்கு ஏதேபாவத கபாரணம் இருக்கத்தேபான் தவண்டும்."

"கபாரணம் இருக்கிறைததேபா இல்டலதயேபா? இடவவயேபான்றும் நல்ல கபாலத்தக்கு அறிகுறியேபாகத் 
ததேபான்றைவில்டல. மனைக்கலக்கம்தேபான் அதிகமபாகிறைத" என்று வசபால்லிப் வபருமூச்சு விட்டைபார் மகபாரபாணி. 
அந்தேச் சமயேத்தில் குழல்வபாயவமபாழிடயேத் ததேடிக் வகபாண்டு உளதள வசன்றிருந்தே விலபாசினி திரும்பி 
வந்தேபாள.

"மகபாரபாணி! இடடையேபாற்று மங்கலத்த நங்டகடயேக் கபாணவில்டல. அதநகமபாக அரண்மடனையின் 
எல்லபாப் பகுதிகளிலும் சுற்றிப் பபார்த்த விட்தடைன். எங்தக தபபானைபாவளன்று வதேரியேவில்டல" என்று 
திரும்பி வந்த விலபாசினி கூறியே தபபாத எல்லபாரும் அதிர்ச்சிக்குளளபானைபார்கள.

"உளதள வசன்று வருகிதறைன் என்று தபபானைவள அதேற்குள எங்தக வசன்று விடை முடியும்? நன்றைபாகத் 
ததேடிப் பபாருங்கள. அரண்மடனைக்குளதள தேபான் எங்கபாவத இருப்பபாள!" என்றைபார் அதேங்தகபாட்டைபாசிரியேர். 
அவர்கள இவ்வபாறு திடகத்தக் வகபாண்டிருந்தே சமயேத்தில் அரண்மடனையின் பிரதேபானை வபாயிலபானை 
பரபாந்தேகப் வபருவபாயிடலக் கபாக்கும் கபாவலர்களில் ஒருவன் அங்கு வந்த வணங்கி நின்றைபான். அவன் 
மகபாரபாணிடயே தநபாக்கிக் கூறினைபான்:

"சற்று முன் இடடையேபாற்று மங்கலத்திலிருந்த அம்பலவன் தவளபான் என்றை படைதகபாட்டி 
மகபாமண்டைதலசுவரரின் புதேல்வியேபாடரச் சந்தித்த ஏததேபா முக்கியேமபானை வசயதி வதேரிவிக்க தவண்டுவமனை 
அவசரமபாக வந்தேபான்! நபான் அவடனை உளதள அனுப்புவதேற்குத் தேயேங்கிக் வகபாண்டிருந்தே தபபாத 
மகபாமண்டைதலசுவரரின் திருப்புதேல்வியேபாதர அந்தேப் பக்கமபாக வந்த விட்டைபார்கள. சந்தித்தப் தபசிக் 
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வகபாண்டைதம் அவசரமபாக இடடையேபாற்று மங்கலம் தபபாவதேபாகத் தேங்களிடைம் கூறிவிடுமபாறு என்னிடைம் 
வசபால்லிவிட்டுச் வசன்று விட்டைபார்கள இடடையேபாற்று மங்கலத்த நங்டக" என்று வதேரிவித்தவிட்டுக் 
கபாவலன் தபபாயவிட்டைபான்.

"மகபாரபாணியேபாடரச் சந்தித்த விடடைவபற்றுக் வகபாளளபாமல் தபபாவதேற்கு அவ்வளவு அவசரமபானை கபாரியேம் 
என்னை தேபான் வந்த விட்டைததேபா? இருந்தேபாலும் இடடையேபாற்று மங்கலத்த நங்டகக்கு இவ்வளவு அலட்சியேம் 
ஆகபாத!" என்று உதேட்டடைக் கடித்தக் வகபாண்டு வசபான்னைபாள விலபாசினி.

"பரவபாயில்டல! அத அந்தேப் வபண்ணின் சுபபாவம். அடதேப் பற்றி நபான் இப்தபபாத 
கவடலப்படைவில்டல. புவனை தமபாகினி வந்த வதேரிவித்தே வசயதிகள உண்டமதேபானைபா? என்படதே உறுதிப் 
படுத்திக் வகபாளள தவண்டும். எல்லபாவற்டறையும் தகட்டு என் மனைம் ஒதரயேடியேபாகக் கலங்கிப் 
தபபாயிருக்கிறைத. தபபார்க்களத்திலிருந்த ஒரு தேகவலும் இல்டல. இடடையேபாற்று மங்கலத்தக்குச் 
வசன்றுவிட்டுக் கூடியே விடரவில் அரண்மடனைக்கு வந்த விடுவதேபாகச் வசபால்லிச் வசன்றை 
மகபாமண்டைதலசுவரடர இன்னும் கபாதணபாம்" என்று மகபாரபாணி வபானைவன்மபாததேவியேபார் கூறினைபார்.

"மகபாரபாணிக்கு அந்தேக் கவடல தவண்டைபாம். புவனை தமபாகினி கூறியேடவ உண்டமயேபா, இல்டலயேபா 
என்படதே இன்று மபாடலக்குள நபானும் அதேங்தகபாட்டைபாசிரியேர் பிரபானும் விசபாரித்தக் கூறிவிடுகிதறைபாம்" 
என்று உறுதி வதேரிவித்தே பவழக்கனிவபாயேர் ஆசிரியேடரயும் அடழத்தக் வகபாண்டு அப்தபபாததே வவளிக் 
கிளம்பினைபார். ஒரு நிடனைவிலும் மனைம் பதியேபாமல் அவர்கள உண்டமடயே விசபாரித்தக் வகபாண்டு 
திரும்பும் தநரத்டதே எதிர்பபார்த்தக் கபாத்திருந்தேபார் மகபாரபாணி. விலபாசினியும் புவனை தமபாகினியும் 
உடைனிருந்த ஆறுதேல் ததேபான்றைப் தபசிக் வகபாண்டிரபாவிட்டைபால் அன்டறையே தினைம் மகபாரபாணிக்குத் தேன் 
நிடனைவு தேடுமபாறிப் பித்தப் பிடித்திருக்கலபாம். அந்தே அளவுக்கு மனைம் குழம்பியிருந்தேத.

அந்தி மயேங்கியே சிறித தநரத்தக்குப் பின் பவழக்கனிவபாயேரும், அதேங்தகபாட்டைபாசிரியேரும் திரும்பி 
வந்தேபார்கள. அவர்கள என்னை கூறைப் தபபாகிறைபார்கதளபா என்று அறியேப் படதே படதேத்தக் வகபாண்டிருந்தேத 
மகபாரபாணியின் வநஞ்சம். திரும்பி வந்தேவர்களின் முகத்தில் மகிழ்ச்சிதயேபா, மலர்ச்சிதயேபா 
வதேன்படைவில்டல. வபாட்டைதம மிகுந்திருந்தேத.

"மகபாரபாணி! கபாடலயில் புவனை தமபாகினி வந்த கூறியேவற்றில் வபபாய எதவும் இல்டல. எங்கு 
பபார்த்தேபாலும் மகபாமண்டைதலசுவரருக்கு எதிரபாகக் கலகம் விடளவிப்பதேற்குப் பலர் 
புறைப்பட்டிருக்கிறைபார்கள. கழற்கபால் மபாறைனைபார் முதேலியே கூற்றைத் தேடலவர்களும், தேளபதியும், 
ஆபத்ததேவிகள தேடலவனும், இந்தேக் கலகக் கூட்டைத்தக்கு முதேன்டமயேபாளர்களபாயிருக்கிறைபார்கள. 
தேளபதியின் தேங்டக ஈழ நபாட்டில் இறைந்தேத உண்டமதேபானைபாம். அதேற்கும், தேளபதி தபபார்க் களத்தக்குப் 
தபபாயத் தேடலடம தேபாங்கிப் தபபார் வசயயே முடியேபாமற் தபபானைதேற்கும் மகபாமண்டைதலசுவரரின் சூழ்ச்சிதேபான்
கபாரணவமன்று எல்தலபாரும் தபசிக் வகபாளகிறைபார்கள" என்று அவர்கள கூறினைபார்கள.

"வபபாய! முழுப் வபபாய! நபான் இவற்டறை நம்பதவ மபாட்தடைன். அவர் அப்பழுக்கற்றை தநர்டமயேபாளர்" 
என்று ஆதவசமுற்றைவர் தபபால் கூச்சலிட்டைபார் மகபாரபாணி. மற்றைவர்கள அவரிடைம் என்னை வசபால்வவதேன்று 
புரியேபாமல் வபாயேடடைத்தப் தபபாயத் திடகத்த நின்றைபார்கள.

மகபாரபாணிதயே மீண்டும் தபசினைபார். "நபான் இப்தபபாததே இடடையேபாற்று மங்கலத்தக்குப் புறைப்பட்டுப் 
தபபாகிதறைன். அவடரப் பபார்த்தக் தகட்கிதறைன். அப்தபபாதேபாவத உண்டம வதேரிகிறைதேபா, இல்டலயேபா என்று 
பபார்க்கிதறைன்."

"எங்கும் கலகக்கபாரர்கள ஆயுதேங்கதளபாடு திரிகிறை இச்சமயேத்தில் தேபாங்கள தேனிதயே இடடையேபாற்று மங்கலம் 
புறைப்படுவத கூடைபாத" என்று எல்தலபாருடடையே குரல்களும் ஒன்றைபாக எழுந்த ஒலித்த மகபாரபாணிடயேத் 
தேடுத்தேனை. மகபாரபாணி அடதேக் தகட்கவில்டல. மறுநபாள வபபாழுத புலர்ந்தேதம், புவனை தமபாகினிடயே உடைன்
அடழத்தக் வகபாண்டு சிவிடகயில் இடடையேபாற்று மங்கலம் புறைப்படுவதேற்கு உறுதி வசயத வகபாண்டு 
விட்டைபார் அவர். அந்தேப் பிடிவபாதேத்டதே எப்படித் தேடுப்பவதேன்று வதேரியேபாமல் ஆசிரியேரும், 
பவழக்கனிவபாயேரும், விலபாசினியும் அஞ்சிக் வகபாண்டிருந்தேபார்கள. இவர்கடளவயேல்லபாம் இததே 
நிடலயில் விட்டு விட்டு மறுபடியும் தபபார்க்களத்தக்குச் வசன்றைபால், அங்தக குமபாரபபாண்டியேனின் 
நிடலடயேப் பற்றியே விவரங்கடள அறிந்த வகபாண்டு விடைலபாம்.

நளளிரவில் படடைவீரர்களின் பபாசடறைகள இருந்தே பகுதியில் கலவரமும் குழப்பமும் எழுந்தேதேபாகச் வசன்றை
பகுதியில் குறிப்பிட்டிருந்ததேபாம் அல்லவபா? "படடை வீரர்களுக்குள ஏதேபாவவதேபாரு சபாதேபாரணமபானை தேகரபாறு 
உண்டைபாயிருக்கலபாம். அடதே நபாமிருவரும் தபபாய உடைதனை தீர்த்த விடைலபாம்" என்று தேங்களுக்குள 
வசபால்லிக் வகபாண்டு எழுந்த வசன்றை குமபார பபாண்டியேனும், சக்கதசனைபாபதியும் அங்தக தபபாயப் 
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பபார்த்தேவுடைன் திடுக்கிட்டைபார்கள.

படடை வீரர்களல்லபாதே வவளி மனிதேர்கள பபாசடறைப் பகுதிகளில் வந்த வீரர்கடளக் கூட்டைம் கூட்டி 
ஏததேததேபா கூறி மனைத்டதே மபாற்றிக் வகபாண்டிருந்தேபார்கள. குமபாரபபாண்டியேனும், சக்கதசனைபாபதியும் அந்தே 
இடைத்டதே அணுகியேவுடைன் ஒதர எதிர்ப்புக் குரல்களபாக எழும்பினை.

"மகபாமண்டைதலசுவரரின் சூழ்ச்சிகளுக்கு அடிபணியேமபாட்தடைன்" என்றைத ஒரு குரல்.

"தேளபதி வல்லபாளததேவர் வரபாவிட்டைபால் நபாடளயிலிருந்த களத்தில் இறைங்கிப் தபபார் வசயயே மபாட்தடைபாம்!"
என்றைத மற்வறைபாரு குரல். வதேபாடைர்ந்த அததே இரண்டு எதிர்ப்பு வபாக்கியே ஒலிகள நூற்றுக்கணக்கில் வபருகி 
ஒலித்தேனை. எந்தேக் கபாரியேங்களுக்கபாகப் பயேந்த மகபாமண்டைதலசுவரர் தேன்னிடைம் வபாக்குறுதிகள 
வபாங்கினைபாதரபா அடவ பயேனில்லபாமற் தபபாயவிட்டைடதேக் குமபாரபபாண்டியேன் அந்தே நளளிரவில் அங்கு 
கண்டைபான்.
-----------
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3.21. வபபாருளவமபாழிக் கபாஞ்சி

தசந்தேன் மகபாமண்டைதலசுவரரின் கபால்களில் விழுந்த வகஞ்சிப் பபார்த்தேபான்; கதேறினைபான். அழுத 
அலறினைபான். வதேபாழுத புலம்பினைபான். "சுவபாமி! நபான் ஒரு வடகயிலும் தேங்கள குமபாரிக்குத் தேகுதியேற்றைவன்.
அழகும், இளடமயும் நிடறைந்தே தேங்கள வபண்ணின் இன்பக் கனைவுகள என்னைபால் சிடதேயேக் கூடைபாத" 
என்வறைல்லபாம் அவன் கூறியே வபார்த்டதேகடள அவர் கபாதில் வபாங்கிக் வகபாளளதவ இல்டல.

"அதிகம் தபசபாததே! நீ எனைக்குச் சத்தியேம் வசயத வகபாடுத்திருக்கிறைபாய. நபான் வகபாடுப்படதே வபாங்கிக் 
வகபாண்டு தேபான் ஆகதவண்டும். என் வபண்ணின் டககடள ஒரு நபாட்டின் இளவரசனிடைம் பிடித்தக் 
வகபாடுப்படதே விடை உனைக்குக் வகபாடுப்பதில் ஆயிரம் மடைங்கு இன்பமடடைகிதறைன் நபான். ஒரு கபாரியேத்டதே 
இப்படித்தேபான் வசயயே தவண்டுவமன்று நபான் தீர்மபானித்தக் வகபாண்டை பின் மபாற்றைதவ மபாட்தடைன்! 
எனைக்கபாக நீ இன்று வடர அடிடம தபபால் உடழத்திருக்கிறைபாய. வபபாருடள வபாரிக் வகபாடுத்த மட்டும் ஈடு 
வசயயே முடியேபாதே நன்றி இத" என்றைபார் மகபாமண்டைதலசுவரர்.

தசந்தேன் அதேற்கு தமல் அவருடடையே கட்டைடளடயே மறுத்தப் தபசும் சக்தி இழந்தேபான். சிவன் தகபாவில் 
குறைட்டில் ஒரு தூண்டில் கல்தலபாடு கல்லபாகச் சடமந்த தபபாய உட்கபார்ந்த விட்டைபான். தேபாங்கிக் வகபாளள 
முடியேபாதே தசபாதேடனைடயேத் தேபாங்கிக் வகபாளள தவண்டுவமன்தறை அந்தே இரவு அவன் வபாழ்வில் இப்படி ஒரு
மபாற்றைத்டதேக் வகபாண்டு வந்த தசர்த்தேதேபா? தேங்கத்தக்கு இரும்பபால் பூண் பிடிக்கிறைத தபபால் வசல்வச் 
வசருக்குடைன் கூடியே இறுமபாப்பு நிடறைந்தே குழல்வபாயவமபாழிக்குத் தேபான் தேகுதியேற்றைவன் என்பத ததேபான்றித்
ததேபான்றி நிடனைவு வநருப்பபாக அவன் உளளத்டதே வபாட்டியேத. 'வசழிப்பும், வகபாழிப்புமபாக உயேர்ந்த 
நிற்கும் தேங்கச் சிடல தபபான்றை குழல்வபாயவமபாழி எங்தக? தநற்று வடர அவடள இடடையேபாற்று 
மங்கலத்த இளவரசியேபாகக் கருதி ஊழியேடனைப் தபபால் பணிபுரிந்தே நபான் எங்தக? அவதளபா நபாதனைபா 
இப்படி ஒரு நிடனைடவக் கனைவில் கூடை நிடனைத்திருக்க முடியேபாததே! மகபாமண்டைதலசுவரர் ஏன் இப்படிப் 
பிடிவபாதேமபாகச் தசபாதேடனை வசயகிறைபார்' என்று எண்ணியேவபாதறை வநடுதநரம் இடிந்த தபபாய 
உட்கபார்ந்திருந்தேபான். இரவு நீண்டு வளர்ந்தேத. தசந்தேன் கண்கடளக் கசக்கி விட்டுக் வகபாண்டு இருளில் 
எதிதர பபார்த்தேபான். மகபாமண்டைதலசுவரர் உட்கபார்ந்தே இடைத்திதலதயே தூணில் சபாயந்திருந்தேபார். கண்கள 
மூடியிருந்தேனை. மகுடைத்டதே எடுத்தே பின் அன்று அந்தே மனிதேருடடையே முகத்தில் அவ்வளவு அடமதி 
எவ்வபாறு வந்த வபபாருந்தியேவதேன்று வியேந்தேபான் தசந்தேன். அந்தே ஒதர நபாளில், ஒரு சில நபாழிடககளில் 
அவர் கிரங்கி இடளத்தத் தேளர்ந்த விட்டைத தபபால் அவருடடையே ததேபாற்றைம் கபாட்சியேளித்தேத. உளதள 
எரிந்த வகபாண்டிருந்தே சிவன் தகபாவில் விளக்கின் மங்கலபானை ஒளியில் தூணில் சபாயந்திருக்கும் அந்தே 
அறிவு மடலடயே இடமயேபாமல் பபார்த்தேபான் அவருடடையே அந்தேரங்க ஊழியேன். அவர் உணதவ 
உட்வகபாளளவில்டல என்றை நிடனைவு அவனுக்கு ஏற்பட்டைதம் பரபரப்தபபாடு எழுந்த அருகிற் வசன்று, 
"சுவபாமி!" என்று வமல்லக் கூப்பிட்டைபான். அவர் கண் விழித்த, "என்னை தவண்டும், தசந்தேபா?" என்று 
புன்னைடகதயேபாடு தகட்டைபார்.

"தேபாங்கள சபாப்பிடை தவண்டும்."

"தசந்தேபா! நம்முடடையே வளளுவர் வபருமபான் இந்தேச் சமயேத்தில் நபான் நிடனைத்தப் பபார்ப்பதேற்வகன்தறை ஓர் 
அழகபானை குறைடள எழுதிவிட்டுப் தபபாயிருக்கிறைபார்."

"என்னை குறைள சுவபாமி, அத?"

"'மருந்ததேபாமற்று ஊதனைபாம்பும் வபாழ்க்டக வபருந்தேடகடம
பீடைழியே வந்தே இடைத்த'

என்பத தேபான் அப்பபா அந்தேக் குறைள. இனிதமல் நபான் சபாப்பிடுகிறை சபாப்பபாடு அடுத்தே பிறைவியில் இருக்கும். 
என்டனைத் வதேபாந்தேரவு வசயயேபாததே. நீ தபபாயப் தபசபாமல் தூங்கு."

தசந்தேன் இடதேக் தகட்டுப் வபபாறுக்க முடியேபாமல் அழுதவிட்டைபான்.

"அழபாததே! நீ ஏன் அழுகிறைபாய? ஆயிரக்கணக்கபானை பசுக்களுக்கு நடுதவ தேன் தேபாயப் பசுடவ இனைம் கண்டு 
அடடையும் கன்றுக் குட்டி தபபால் விடனைப் பயேன் யேபாடரயும் தேவறைவிடைபாத. தமதல வீசி எறியேப்பட்டை 
வபபாருள கீதழ வீழ்ந்ததேபான் ஆக தவண்டும். இதவடரயில் நல்விடனைகள என்டனை தமதல வீசி 
எறிந்திருந்தேனை. நபான் உயேர்ந்தே நிடலயில் இருந்ததேன். இப்தபபாத அடவ டகவிட்டு விட்டைனை. அதேனைபால் 
நபான் வீழ்ந்த விட்தடைன்."
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"சுவபாமி! இப்படிவயேல்லபாம் தபசபாதீர்கள. நீங்கள தபசப் தபச எனைக்கு அழுடக குமுறிக் வகபாண்டு 
வருகிறைத."

"தேபான் அறியுமுன் உலகத்தக்குத் தேன் அனுபவ உண்டமகளில் முடிந்தேவற்டறை வமபாழிந்த விட்டுப் 
தபபாவத நம் தேமிழ்நபாட்டு மரபு அப்பபா! அடதேப் 'வபபாருளவமபாழிக் கபாஞ்சி' என்பபார்கள. இதவடரயில் 
நபான் கூறியேவற்டறைவயேல்லபாம் அப்படிப்பட்டை வடகயில் ஏற்றுக் வகபாள. தபபா! நீ தபபாயத் தூங்கு! 
என்டனைக் வகபாஞ்சம் தேனிடமயில் மூழ்க விடு."

தசந்தேன் எழுந்த தபபானைபான். தூக்கம் வரக்கூடியே நிடலயேபா அத? அத்தேடனை ஆண்டுகளபாக அந்தே 
தமடதேயின் நிழலில் வபாழ்ந்தே வபாழ்க்டகடயே மனைத்தில் அடச தபபாட்டுக் வகபாண்தடை தூண்டிலில் விழுந்த
கிடைந்தேபான் அவன். கண்ணீர், தகபாவில் குறைட்டடை ஈரமபாக்கியேத.

விடிந்தேத. முதேல் நபாள மபாடல வசயதேத தபபாலதவ பறைளியேபாற்றில் தபபாய வநடுதநரம் நீரபாடிவிட்டு ஈர 
உடடைதயேபாடு வந்தேபார் மகபாமண்டைதலசுவரர். பிறைகு சிவன் தகபாவிலுள தபபாயத் தியேபானைத்தில் அமர்ந்தேபார். 
தசந்தேனும் நீரபாடிவிட்டு அவருக்குப் பூக்வகபாண்டு வந்த வகபாடுத்தேபான். அவர் அதிகம் தபசிக் 
வகபாளளவில்டல. தசந்தேடனை ஓடலயும் எழுத்தேபாணியும் வகபாண்டு வரச் வசபான்னைபார். வகபாண்டு வந்த 
வகபாடுத்தேபான். ஏததேபா எழுதேத் வதேபாடைங்கினைபார்.

கதிரவன் தமற்தக சபாயகிறை தநரத்தக்கு குழல்வபாயவமபாழிதயேபாடு அம்பலவன் தவளபான் அங்தக வந்த 
தசர்ந்தேபான். வருகிறை தபபாத இருவருதம வபரியே அளவில் பதேற்றைமும் பரபரப்பும் அடடைந்திருந்தேனைர்.

"சுவபாமி! தேளபதியும் கழற்கபால்மபாறைனைபாரும், ஒரு வபரியே கலகக் கூட்டைத்டதேக் கூட்டிக் வகபாண்டு 
இடடையேபாற்று மங்கலத்டதே தநபாக்கி வவறிதயேபாடு தேபாக்குவதேற்கு ஓடி வந்த வகபாண்டிருக்கிறைபார்கள. நபானும் 
தேங்கள புதேல்வியேபாரும் அவர்களிடைம் அகப்படைபாமல் இங்கு வந்த தசர்ந்தேததே வதேயவத்தடணயேபால்தேபான்" 
என்று அம்பலவன் தவளபான் கூறியேடதேக் தகட்டு மகபாமண்டைதலசுவரர் அதிர்ச்சியேடடைந்த விடைவில்டல.

"நபான் எதிர்பபார்த்தேததேபான். வரட்டும், விடரவபாக வரட்டும்" என்று சர்வசபாதேபாரணமபாகப் புன்முறுவதலபாடு 
பதில் வசபான்னைபார் அவர். "அப்பபா மகபாரபாணிக்குக் கூடை இவதேல்லபாம் வதேரிந்த விட்டைத. புவனை தமபாகினி 
என்றை பணிப் வபண் தபபாயப் பபார்த்தக் வகபாண்டு வந்த கூறினைபாள" என்று குழல்வபாயவமபாழி 
வசபான்னைதபபாதம் வியேப்படடையேவில்டல அவர்.

"வபண்தண! உலகம் முழுவதம் வதேரியேட்டும். வதேரியே தவண்டியேததேபாதனை? மடறைப்பதேற்கு இனி என்னை 
இருக்கிறைத? நபான் இப்தபபாத படுகிறை கவடலவயேல்லபாம் ஒன்தறை ஒன்றுதேபான்! அடதேப் தபபாக்குவத உன் 
டகயில் இருக்கிறைத!" என்று தேம் வபண்ணிடைம் வசபால்லிவிட்டு அருகிலிருந்தே தசந்தேடனையும், 
அம்பலவன் தவளபாடனையும் சிறித வதேபாடலவு விலகிப் தபபாய இருக்குமபாறு குறிப்புக் கபாட்டினைபார்; 
அவர்கள வசன்றைபார்கள.

"நபான் என்னை அப்பபா வசயயே தவண்டும்!" என்று தகட்டைபாள குழல்வபாயவமபாழி.

"எனைக்கபாக நீ மகத்தேபானை தியேபாகம் வசயயே தவண்டும் மகதள!"

குழல்வபாயவமபாழி கண்களில் நீர் அரும்ப மருண்டு தேயேங்கி நின்றைபாள. மகுடைமிழந்த, கம்பீரமற்றுச் 
சபாதேபாரண மனிதேடரப் தபபால் சிவன் தகபாவிலில் கிடைக்கும் தேந்டதேடயேக் கண்டு பிடழயேப் பிழியேக் 
கண்ணீர்ச் சிந்தி அழதவண்டும் தபபாலிருந்தேத அவளுக்கு.

"என்னைம்மபா அப்படி என்டனைப் பபார்க்கிறைபாய? இந்தே இரண்டு மூன்று நபாட்களில் நபான் இவ்வளவு 
இடளத்தப் தபபாயவிட்தடைதனை என்று தேபாதனை பபார்க்கிறைபாய? தபபாகட்டும்; என் இடளப்டபக் கண்டு நீ 
வருந்தே தவண்டைபாம். நபான் தகட்டைதேற்கு மறுவமபாழி வசபால்!"

"நபான் எடதேத் தியேபாகம் வசயயே தவண்டும், அப்பபா?" குழல்வபாயவமபாழியின் குரலில் தயேரம் 
கரகரப்படடைந்த ஒலி மங்கியேத.

"நபான் ஒரு மனிதேனுக்குத் தேவிர்க்க முடியேபாதேபடி கடைன்பட்டிருக்கின்தறைன், மகதள! அந்தேக் கடைடனை உன் 
தியேபாகத்தேபால் தீர்க்க தவண்டும். வசல்வச் வசருக்தகபாடு வளர்ந்த விட்டை உனைக்கு மற்றைவர்கடள அதிகபாரம் 
வசயயேவும், ஆளவும் ஆட்படுத்தேவும் தேபான் வதேரியும். ஆனைபால் இன்று வதேபாடைங்கி நீ இன்வனைபாருவருக்கு 
ஆட்பட்டு அடைங்க தவண்டியே கபாலம் வந்த விட்டைத. என்னுடடையே அறிவின் அகந்டதே அழிந்த விட்டைத. 
அத தபபாலதவ உன்னுடடையே அன்பின் அகந்டதேயும் அழியே தவண்டியேததேபான். வசல்வம், வசருக்கு, 
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பிடிவபாதேம், முரண்டு இவற்டறைவயேல்லபாம் மறைந்தவிட்டைபால்தேபான் நபான் கூறுகிறை தியேபாகத்டதே நீ வசயயே 
முடியும் அம்மபா?"

"உங்களுக்கபாக எடதே தவண்டுமபானைபாலும் வசயயேக் கபாத்திருக்கிதறைன் அப்பபா!"

"இப்தபபாத வசபான்னை வபார்த்டதே வமயதேபாதனை மகதள? எனைக்கபாக எடதேயும் வசயவபாய அல்லவபா?"

தேந்டதேயின் இந்தேக் தகளவிடயேச் வசவியுற்றைதம் குழல்வபாயவமபாழி விசும்பதலபாடு அழத் 
வதேபாடைங்கிவிட்டைபாள. "நபான் எப்தபபாத அப்பபா உங்கள வசபால்டல மீறியிருக்கிதறைன்? என்டனைத் திரும்பத் 
திரும்பக் தகட்கிறீர்கதள?" என்று அவள அழுடகக்கிடடைதயே தகட்டை தபபாத அவர் சிரித்தக் தகபாண்தடை 
வசபான்னைபார்:

"அப்படியேபானைபால் தகள! இந்தேக் கணதம குமபாரபபாண்டியேடனைப் பற்றியே உன் கனைவுகடள அழித்த விடு. 
தேன் வபாழ்நபாளில் எனைக்கபாகதவ தேன்டனை அடிடமயேபாக்கிக் வகபாண்டு உடழத்தே இந்தே நன்றியுளள மனிதேன் 
தசந்தேடனை மணந்த வகபாண்டு அவதனைபாடு வசல்; இத என் கட்டைடள?"

"அப்பபா...!" என்று அலறினைபாள குழல்வபாயவமபாழி. அதேற்கு தமல் வபார்த்டதேகதள எழவில்டல அவளுக்கு. 
அப்படிதயே மின்னைற்வகபாடி தபபால் சுருண்டு அவர் கபாலடியில் விழுந்தேபாள அவள. 'தகபா'வவன்று 
கதேறியேழுதே மகளின் தேவிப்பு அவர் மனைத்டதே மபாற்றைவில்டல. "அப்பபா என்டனைக் வகபான்று விடுங்கள. 
என்னைபால் இந்தேத் தியேபாகத்டதேச் வசயயே முடியேபாத" என்று அவள கதேறியே தபபாத அவர் ஒவ்வவபாரு 
வபார்த்டதேயேபாக தயேபாசித்தப் தபசுபவர் தபபால் அவடளத் தூக்கி நிறுத்தி முகத்டதேப் பபார்த்தக் வகபாண்தடை 
தபசினைபார்.

"உன்டனை ஏன் வகபால்ல தவண்டும் அம்மபா? என்டனைக் வகபான்று வகபாளகிதறைன் நபான். வசபான்னை 
வபார்த்டதேடயேக் தகட்கபாதே ஒரு முரட்டுப் வபண்டணப் வபற்றைதேற்கபாக என்டனை நபாதனை வகபான்று 
வகபாளகிதறைன். தியேபாகம் வசயத புகழ் ததேடிக் வகபாளளும் உயேர்ந்தே பண்புளள மகடள நபான் வபறைவில்டல 
தபபாலிருக்கிறைத. வகபாடுத்த டவத்தேததேபாதனை கிடடைக்கும்? நீ தபபா. உன் விருப்பம் தபபால வபாழு!" என்று 
வசபால்லிவிட்டு தமலபாடடையேபால் கண்கடளத் தடடைத்தக் வகபாண்டு திரும்பி நடைந்தேபார் அவர். நடடை 
தேளளபாடித் தவண்டைத.

"நில்லுங்கள."

நடைந்த வசன்றைவர் நின்று திரும்பிப் பபார்த்தேபார். குழல்வபாயவமபாழிதேபான் கூப்பிட்டிருந்தேபாள. அருகில் வந்த 
நின்று தேந்டதேயின் முகத்டதேதயே பபார்த்தேபாள அவள. விநபாடிகள உணர்ச்சிகளில் கடரந்த வகபாண்டிருந்தேனை. 
அவர் முகத்டதேயும் கண்கடளயும் பபார்க்கப் பபார்க்க அவள மனைத்தில் கல்லபாக இருந்தே ஏததேபா ஓர் 
உணர்வின் இறுக்கம் இளகி வநகிழ்ந்தேத. அடுத்தே கணம் அழுக்குத் தடடைக்கப்பட்டை கண்ணபாடிதபபால் 
அவள முகபபாவம் புனிதேமபானைவதேபாரு மபாறுதேல் அடடைந்தேத. கண்களில் உறுதியேபானை ஒளி வந்த குடி 
வகபாண்டைத.

"அப்பபா! நபான் தசந்தேடனை மணந்த வகபாளகிதறைன்" என்று திடைமபானை குரலில் வசபான்னைபாள 
குழல்வபாயவமபாழி. அவர் ஆச்சரியேத்ததேபாடு முகமலர்ந்த அவடளப் பபார்த்தேபார். அவடளச் சிறுகுழந்டதே 
தபபால் கருதி அருகில் அடழத்தத் தேழுவி உச்சிதமபாந்தேபார். "தசந்தேபா! இங்தக வபா!" என்று உற்சபாகத்ததேபாடு 
அடழத்தேபார் அவர். தசந்தேன் ஓடிவந்த வணங்கினைபான்.

"இந்தேபா! உன் மடனைவிடயே அடழத்தக் வகபாண்டு தபபா! இருவரும் பறைளியேபாற்றில் நீரபாடி வபாருங்கள..." 
பல நபாட்கள பழகியே கபாதேலடனை அணுகுவத தபபால் குழல்வபாயவமபாழி அவடனை அணுகி வந்தேபாள. 
தசந்தேன் கூசிப் பயேந்த ஒதங்க முயேன்றைபான். அவள விடைவில்டல.

"ஒதங்கினைபால் மட்டும் உறைவு தபபாகபாத; வபாருங்கள!" குழல்வபாயவமபாழி தணிவபாக அவன் டகடயேப் 
பற்றி அடழத்தக் வகபாண்டு தபபானைபாள. அந்தேக் டக தேன் தமல் பட்டை தபபாத மலர்க்வகபாத்த ஒன்று 
தீண்டியேத தபபான்றை உணர்டவ அடடைந்தேபான் தசந்தேன். அவன் உடைல் சிலிர்த்தேத. வயிற்றுப் பசியுளள 
பிச்டசக்கபாரனுக்குப் பட்டுப் பீதேபாம்பரம் கிடடைத்தேத தபபால் அவன் எண்ணத்தில் தேபாழ்வு 
மனைப்பபான்டமயும் கூச்சமும் உண்டைபாயினை. குழல்வபாயவமபாழி கலகலப்பபாகப் தபசிப் பழக முயேன்றும் 
தசந்தேன் கூசிக் வகபாண்தடையிருந்தேபான். அவளபால் அவ்வளவு சுலபமபாகத் தேன்டனை எப்படி மபாற்றிக் 
வகபாளள முடிந்தேவதேன்று அவனுக்குப் புரியேதவ இல்டல.

இருவரும் நீரபாடி விட்டுச் சிவன் தகபாயில் அடடைவதேற்குள இடடையேபாற்று மங்கலம் தீடவச் சுற்றி ஒரு 

355



வபருங்குழப்பம் உண்டைபாயிற்று. கூட்டைம் கூட்டைமபாக ஆயுதேம் தேபாங்கியே முரட்டு மனிதேர்கள 
ஓடிவந்தேபார்கள. மரங்கவளல்லபாம் வவட்டைப்படும் ஓடச கபாடதேப் பிளந்தேத. ஒதர கலகம், ஓலம் தேபான்; 
கலகக் கும்பல் தீடவ வநருங்கிவிட்டைத.

அந்தே தநரத்தில் குழல்வபாயவமபாழிடயேயும், தசந்தேடனையும் சிவன் தகபாவிலுக்குள அடழத்தப் தபபாய மலர்
தூவி ஆசி கூறினைபார் மகபாமண்டைதலசுவரர். பின்பு இருவடரயும் வவளிதயே அடழத்த வந்தேபார். 
"இங்கிருந்த தபபாய எங்தகயேபாவத நன்றைபாக வபாழுங்கள. அத தபபாதம். என்டனைப் பற்றிக் கவடல 
தவண்டைபாம். கலகக் கூட்டைம் வந்தவிட்டைத. தவறு வழியேபாகத் தேப்புங்கள" என்று அவர்கடள 
அவசரப்படுத்தினைபார் மகபாமண்டைதலசுவரர்.

"அப்பபா! நீங்களும் எங்கதளபாடு வந்த விடுங்கள. இங்தக இருக்க தவண்டைபாம்" என்றைபாள 
குழல்வபாயவமபாழி.

"இல்டல! நபான் வரப்தபபாவதில்டல. நீங்கள புறைப்படுங்கள" என்று வசபால்லிவிட்டு உளதள தபபாய ஓர் 
ஓடலடயே எடுத்த வந்த தசந்தேனிடைம் வகபாடுத்தேபார். "தசந்தேபா, எப்தபபாதேபாவத முடிந்தேபால் இந்தே ஓடலடயே 
மகபாரபாணியிடைம் வகபாடுத்தவிடு" என்று வசபான்னைவர் இருவடரயும் ஒருமுடறை நன்றைபாகப் பபார்த்த விட்டு 
விருட்வடைன்று சிவன் தகபாவிலுள நுடழந்த கதேடவ அடடைத்த உட்புறைமபாகத் தேபாழிட்டுக் வகபாண்டைபார். 
வவறித்தேனைமபாக கூச்சல்கதளபாடு ஆட்கள ஓடிவரும் ஓடச மிக அருகில் தகட்டைத.

தசந்தேன் குழல்வபாயவமபாழிடயே இழுத்தக் வகபாண்டு ஓடினைபான். புதேர்களிலும் மரக்கூட்டைங்களின் 
அடைர்த்தியிலும் பதங்கிப் பதங்கி ஆற்டறைக் கடைந்த இரதவபாடு இரவபாக முன்சிடறைக்குப் தபபாகிறை 
வழியில் நடைந்தேபார்கள அவர்கள.

மகபாமண்டைதலசுவரர் சிவன் தகபாயில் கதேடவத் திறைந்த வகபாண்டு வந்தே தபபாத இடடையேபாற்று மங்கலம் 
மபாளிடக தீப்பற்றி எரிந்த வகபாண்டிருந்தேத. அழகபானை நந்தேவனைமும், வசந்தே மண்டைபமும் 
சீரழிக்கப்பட்டிருந்தேனை. உருக்குடலந்த சீரழிந்த எரிந்த வகபாண்டிருக்கும் அந்தேத் தீடவப் பபார்த்தக் 
வகபாண்தடை தகபாவில் குறைட்டில் நின்றை மகபாமண்டைதலசுவரர் கபால் தேளர்ந்த தபபானைதேன் கபாரணமபாக 
வமதவபாக உட்கபார்ந்தேபார். தேபாகம் வநஞ்டச வறைளச் வசயதேத. வதேபாண்டடைக் குழிடயே ஏததேபா அடடைத்தேத. 
கண்கள விழி வதேரியும்படி வசபாருகினை. வபாய தகபாணியேத. வமல்லச் சபாயந்த படுத்தக் வகபாண்டைபார். பின்பு 
எழுந்திருக்கதவயில்டல. மறுநபாள கபாடலயில் தேளபதி வல்லபாளததேவனும் கழற்கபால் மபாறைனைபாரும் 
தேற்வசயேலபாக அங்தக வந்த அவருடடையே சடைலத்டதேக் கண்டைனைர்.

"மனிதேர் நம்டம முந்திக் வகபாண்டு விட்டைபார்!" என்று கூறிக் வகபாடுடமயேபாகச் சிரித்தேவபாதறை அந்தே 
உடைடலப் புரட்டித் தேளளினைபான் தேளபதி. பழி வபாங்கி விட்டை வபருமிதேம் அவனுக்கு!

அருதணபாதேயேத்தின் அழடக அனுபவித்தக் வகபாண்தடை முன்சிடறை அறைக்தகபாட்டைத்தின் வபாயிலில் தகபாலம்
தபபாட்டுக் வகபாண்டிருந்தே தகபாடதே யேபாதரபா வருகிறை கபாலடி ஓடச தகட்டு நிமிர்ந்தேபாள.

அவள எதிதர நபாரபாயேணன் தசந்தேனும் குழல்வபாயவமபாழியும் வந்த நின்று வகபாண்டிருந்தேனைர். தகபாடதேக்கு 
டமத்தனைடனைக் கண்டை மகிழ்ச்சி பிடிபடைவில்டல. "வபாருங்கள, டமத்தனைதர! ஓயவபாக 
வந்திருக்கிறீர்கதள..." என்று ஆர்வத்ததேபாடு வரதவற்றைபாள.

"ஓயவுதேபான்! நிரந்தேரமபானை ஓயவு - வநடுங்கபாலத்தக்கு ஓயவு" என்று சிரித்தக் வகபாண்தடை கூறினைபான் 
தசந்தேன். அதேற்குள அண்டைரபாதித்தேனும் அங்கு வந்தவிட்டைபான். தசந்தேனும் குழல்வபாயவமபாழியும் 
அண்டைரபாதித்தேடனையும் தகபாடதேடயேயும் வணங்கி ஆசி வபற்று உளதள வசன்றைபார்கள.
---------
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3.22. கலகக் கனைல் மூண்டைத

தபபார்க்களத்தில் அந்தே இரவில் மூண்டை கலவரங்கடள அடைக்கி விடை முயேன்றைனைர் குமபாரபபாண்டியேனும் 
சக்கதசனைபாபதியும். கலகம் அடைங்கவில்டல. தமலும் தமலும் வபருகி வளர்ந்தேத. கலகத்தக்குக் 
கபாரணமபானை வசயதிகடளப் தபபார்க்களத்தப் பபாசடறைகளில் பரப்புவதேற்கு வந்தே வவளியேபாட்கள 
எல்தலபாடரயும் இருளில் சரியேபாகப் பபார்க்க முடியேவில்டலயேபாயினும் அதில் முக்கியேமபானை ஒருவடனைக் 
குமபாரபபாண்டியேன் பபார்த்தவிட்டைபான். அவ்வபாறு பபார்க்கப்பட்டைவன் தவறு யேபாருமில்டல, ஆபத்ததேவிகள 
தேடலவன் மகரவநடுங்குடழக்கபாதேன் தேபான்! ஆபத்தக் கபாலங்களில் நன்றியுணர்ச்சிதயேபாடு அரச 
குடும்பத்தக்கு உதேவி புரிந்த பபாதகபாக்க தவண்டியே அவன் இப்படிக் கலகக்கபாரனைபாக மபாறியிருப்படதேக் 
கண்டு குமபாரபபாண்டியேன் உளளம் வகபாதித்தேபான். தகபாட்டைபாற்றிலிருந்த வந்திருந்தே வதேன்பபாண்டிப் 
படடைவீரர்களில் வபரும்பபாதலபார் பபாசடறைகடள விட்டு வவளிதயேறிக் கலகக்கபாரர்கதளபாடு தசர்ந்த 
வகபாண்டு விட்டைனைர். குமபாரபபாண்டியேனும் சக்கதசனைபாபதியும் பபார்த்தக் வகபாண்டிருக்கும் தபபாததே இந்தேத் 
ததரபாகம் நடைந்தேத. சபாம, தேபானை, தபதே, தேண்டை முடறைகளில் எதேனைபாலும் அவர்களபால் அடதேத் தேடுக்க 
இயேலவில்டல.

"இளவரதச! கபாரியேம் டக மீறிப் தபபாயவிட்டைத. பபார்த்தக் வகபாண்தடை சும்மபாயிருப்பதில் பயேனில்டல. 
உடைதனை தேளபதிடயேப் தபபார்க்களத்தக்கு அனுப்பி டவக்கச் வசபால்லி அரண்மடனைக்தகபா, 
மகபாமண்டைதலசுவரருக்தகபா தூதேனுப்புங்கள. தேளபதி வந்தவிட்டைபால் இந்தேக் கலகம் அடைங்கிப் தபபாகும்" 
என்றைபார் சக்கதசனைபாபதி.

"சக்கதசனைபாபதி! தேளபதிடயேப் தபபார்க்களத்தக்கு வரவடழத்த விடுவத அவ்வளவு எளியே கபாரியேமல்ல. 
அதில் எத்தேடனைதயேபா சிக்கல்கள இருக்கின்றைனை. அந்தேச் சிக்கல்கடள உங்களிடைம் வவளிப்படடையேபாகச் 
வசபால்ல முடியேபாதே நிடலயில் நபான் மபாட்டிக் வகபாண்டிருக்கிதறைன்."

"நீங்கள வசபால்லபாவிட்டைபாலும் நபானைபாகச் சிலவற்டறைப் புரிந்த வகபாண்தடைன், இளவரதச! 
மகபாமண்டைதலசுவரருக்கும் தேளபதிக்கும் உளளூரப் வபரியே படகடம ஏததேபா இருக்க தவண்டும். தேளபதி 
இந்தேப் தபபாரில் கலந்த வகபாளள முடியேபாமற் தபபானைதேற்குக் கூடை மகபாமண்டைதலசுவரர் 
கபாரணமபாயிருக்கலபாம். அதேனைபால் தேபான் இந்தேக் கலகதம மூண்டிருக்கிறைவதேன்று எனைக்குத் ததேபான்றுகிறைத."

"சக்கதசனைபாபதி! உங்களுக்குத் வதேரிந்தேத சிறு பகுதிதேபான். ஆனைபால் அடவ சரியேபானை அனுமபானைங்கதள! 
அதேற்கு தமற்பட்டைவற்டறைத் வதேரிவிக்க ஆவல் இருந்தம் ஒருவருக்கு வபாக்குக் வகபாடுத்தவிட்டை 
கபாரணத்தேபால் இயேலபாதே நிடலயில் இருக்கிதறைன்."

"தவண்டைபாம்! அவற்டறை வதேரிந்த வகபாளளும் அவசியேம் எனைக்கு இப்தபபாத இல்டல. ஆனைபால் இந்தேக் 
கலகத்டதேத் தேடுக்க உடைதனை ஏற்பபாடு வசயயுங்கள. தேளபதி எங்தகயிருந்தேபாலும் சமபாதேபானைப்படுத்திப் 
தபபார்க்களத்தக்கு வரவடழக்கச் வசயயுங்கள."

"நபான் மகபாமண்டைதலசுவரருக்கும் என் அன்டனைக்கும் இங்குளள நிடலடமடயே விவரித்த உடைதனை 
திருமுகங்கள எழுதகிதறைன்."

"வசபால்லிக் வகபாண்தடை நிற்கபாதீர்கள, இளவரதச! உடைதனை உங்கள பபாசடறையில் தபபாய அமர்ந்த எழுதேத் 
வதேபாடைங்குங்கள. நபான் இங்தக சிறித தநரம் கவனித்த விட்டு வருகிதறைன்" என்று வசபால்லி 
குமபாரபபாண்டியேடனைப் பபாசடறைக்கு அனுப்பி விட்டுத் தேபாம் மட்டும் தேனிதயே இருளில் நடைந்தேபார் 
சக்கதசனைபாபதி. கலகத்தின் கபாரணம் பற்றிக் குமபாரபபாண்டியேர் தேம்மிடைம் கூறைபாமல் மடறைக்கும் மர்மச் 
வசயதிகள எடவதயேபா அவற்டறைத் வதேரிந்த வகபாண்டு விடைதவண்டுவமன்று கிளம்பி விடை எண்ணினைபார். 
தேமத ததேபாற்றைத்டதேத் வதேன்பபாண்டி நபாட்டின் சபாதேபாரணமபானை ஒரு படடைவீரனின் ததேபாற்றைம் தபபால 
எளிடமயேபாக்கிக் வகபாண்டு பபாசடறைகடளப் புறைக்கணித்தக் கலகக்கபாரர்கதளபாடு ஓடிப்தபபானை பபாண்டியேப் 
படடைடயேப் பின்பற்றி அவரும் வசன்றைபார். தேபாமும் அவர்களில் ஒருவடனைப் தபபாலக் கலந்த வகபாண்டு 
அவர்கதளபாடு தபச்சுக் வகபாடுத்தப் பபார்த்தேதிதலதயே எல்லபாக் கபாரணங்களும் அவருக்கு ஒருவபாறு 
விளங்கிவிட்டைனை. குமபாரபபாண்டியேர் வசபால்லத் தேயேக்கியேவற்டறையும் அவர் வதேரிந்த வகபாண்டைபார். எல்லபாம் 
வதேரிந்த வகபாண்டு திரும்பி வந்தே அவர் தநதர குமபாரபபாண்டியேனின் பபாசடறைக்குச் வசன்றைபார். பபாசடறையில் 
தீப ஒளி எரிந்த வகபாண்டிருந்தேத. மகபாமண்டைதலசுவரருக்கும் தேன் தேபாயக்கும் எழுதே தவண்டியே திருமுக 
ஓடலகடள எழுதி விட்டுக் கபாத்திருந்தேபான் குமபாரபபாண்டியேன்.

"வபாருங்கள சக்கதசனைபாபதி! நபான் வந்த எழுதே தவண்டியே அவசர ஓடலகடள எழுதிவிட்டு இவ்வளவு 
தநரமபாக நீங்கள வருவீர்கவளன்று விழித்தக் வகபாண்டு கபாத்திருக்கிதறைன். அதேற்குள நீங்கள எங்தக தபபாய
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விட்டீர்கள?" என்று தேன்டனை தநபாக்கிக் தகட்டை குமபாரபபாண்டியேனின் முகத்டதேச் சிரித்தேவபாதறை கூர்ந்த 
பபார்த்தேபார் சக்கதசனைபாபதி.

"சக்கதசனைபாபதி! இந்தே வநருக்கடியேபானை நிடலடமயில் என் முகத்டதேப் பபார்த்தேபால் சிரிப்புக்கூடை வருகிறைதேபா 
உங்களுக்கு?"

"உங்கள முகத்டதேப் பபார்த்தச் சிரிக்கவில்டல இளவரதச! சில முக்கியேமபானை வசயதிகடள இவ்வளவு 
தநர்ந்தே பின்பும் என்னிடைம் கூடைச் வசபால்லபாமல் மடறைத்த டவத்தக் வகபாண்டிருக்கிறீர்கதள, அடதே 
நிடனைத்தச் சிரித்ததேன்."

"அப்படி எவற்டறை நபான் உங்களிடைம் மடறைத்ததேன்?"

"வசபால்லி விடைட்டுமபா?"

"நீங்கள அவற்டறைத் ததேடித் வதேரிந்த வகபாண்டிருந்தேபால் வசபால்லித் தேபாதனை ஆக தவண்டும்?" என்று 
தசபார்ந்தே குரலில் வசபான்னைபான் குமபாரபபாண்டியேன்.

"மகபாமண்டைதலசுவரருடடையே சூழ்ச்சியில்தேபான் பகவதி ஈழ நபாட்டில் இறைந்த தபபானைபாவளன்று 
கலகக்கபாரர்கள தபசிக் வகபாளகிறைபார்கள. இன்னும் அவருடடையே சூழ்ச்சியேபால் படடைகள தபபாருக்குப் 
புறைப்படுகிறை சமயேத்தில் தேளபதி மட்டும் இரகசியேமபாகச் சிடறை டவக்கப்பட்டைபானைபாம். அததே தபபால் 
ஆபத்ததேவிகள தேடலவடனையும் சூழ்ச்சி வசயத சிடறைப்படுத்தே முயேன்றைபாரபாதம அவர்? நீங்கள கப்பலில் 
வந்த விழிஞத்தில் இறைங்கியேதம் மகபாமண்டைதலசுவரர் உங்கடளத் தேனிதயே அடழத்தக் வகபாண்டு தபபாய,
'பகவதியின் மரணத்டதேப் பற்றி யேபாரிடைமும் வசபால்லக்கூடைபாத' என்று வபாக்குறுதி வபாங்கிக் 
வகபாண்டைபாரபாதம? தேளபதிடயே இரகசியேமபாகச் சிடறைப்படுத்தியிருக்கிறை அந்தேரங்கத்டதேயும் வசபால்லி 
அடதேயும் யேபாரிடைத்திலும் கூறை தவண்டைபாவமன்று உங்களிடைம் தகட்டுக் வகபாண்டைபாரபாம். ஆனைபால், அததே 
சமயேத்தில் இருளில் அததே இடைத்தில் நின்று வகபாண்டு, கபாவடலத் தேபாண்டி தேப்பி ஓடிவந்தே தேளபதியும், 
ஆபத்ததேவிகள தேடலவனும், நீங்களும் மகபாமண்டைதலசுவரரும் தபசியேவற்டறை ஒட்டுக் தகட்டுக் 
வகபாண்டிருந்தேபார்களபாம். அப்தபபாத ஒரு கல்டலக் கூடை மகபாமண்டைதலசுவரர் தமல் தூக்கி 
எறிந்தேபார்களபாதம?" இவ்வபாறு கூறிக் வகபாண்தடை வந்தே சக்கதசனைபாபதிடயே இடடைமறித்த, 
"இவற்டறைவயேல்லபாம் இப்தபபாத உங்களுக்கு யேபார் கூறினைபார்கள?" என்று குமபாரபபாண்டியேன் தகட்டைபான்.

"யேபாரும் என்னிடைம் வந்த கூறைவில்டல. கலகக்கபாரர்களுக்கு நடுதவ தபபாயக் கலந்த வகபாண்டு அவற்டறைத்
வதேரிந்த வகபாண்தடைன்!" என்றைபார் சக்கதசனைபாபதி.

"வதேரிந்த வகபாண்டைடவ இவ்வளவுதேபானைபா? இன்னும் ஏதேபாவத உண்டைபா?"

"நிடறையே உண்டு! மகபாமண்டைதலசுவரரின் சூழ்ச்சிகடளவயேல்லபாம் தேங்களிடைம் கூறி தேங்கடள அடழத்த 
வருவதேற்கபாகதவ தேன் தேங்டக பகவதிடயே இலங்டகக்கு மபாறு தவடைத்தில் அனுப்பினைபானைபாம் தேளபதி. 
அவள தேங்கதளபாடு திரும்பி வரும் கபாட்சிடயேக் கபாணதவ கபாவலிலிருந்த தேப்பி விழிஞத்தக்கு ஓடி வந்த 
பபார்த்தேபானைபாம். அவன் தேங்டக இறைந்தே வசயதிடயேக் தகட்டைவுடைன் அவனுக்குத் தேபாங்க முடியேபாதே தயேரம் 
ஏற்பட்டைதேபாம். தபபாதேபாதேக்குடறைக்குத் தேபாங்களும் மகபாமண்டைதலசுவரருடடையே சூழ்ச்சிக்கு இணங்கி 
அவருக்கு வபாக்குறுதிகள வகபாடுத்தேத அவனுக்குச் சினைம் மூட்டியேதேபாம். அவனும் ஆபத்ததேவிகள 
தேடலவனும் தபபாயக் கழற்கபால்மபாறைனைபாடரப் பபார்த்தேபார்களபாம். எல்தலபாருமபாக ஒன்று தசர்ந்த முயேன்று 
ஒரு வபரியே கலகக் கூட்டைத்டதேத் திரட்டினைபார்களபாம். அந்தேக் கூட்டைத்தின் ஒரு பகுதிடயேத் தேளபதியும் 
கழற்கபால் மபாறைனைபாரும் தேடலடம தேபாங்கிக் வகபாண்டு இடடையேபாற்று மங்கலத்டதே வடளத்தத் 
தேபாக்குவதேற்குப் தபபாயிருக்கிறைபார்களபாம். மற்வறைபாரு பகுதிடயேத்தேபான் ஆபத்ததேவிகள தேடலவன் இங்தக 
கூட்டிக் வகபாண்டு வந்த படடை வீரர்கடள மனைம் மபாற்றுவதேற்கு முயேன்றைடதே நபாம் பபார்த்ததேபாதம?"

"சக்கதசனைபாபதி! தேளபதியின் தேங்டக இறைந்த தபபானைதேற்கு மகபாமண்டைதலசுவரர் எந்தே விதேத்திலும் 
கபாரணமில்டல என்பத உங்களுக்கும் வதேரியும்!"

"இப்தபபாததேபான் உறுதியேபாகத் வதேரியும். ஏவனைன்றைபால் நீங்கள ஈழ நபாட்டிலிருந்த கப்பலில் 
புறைப்படுகிறைவடர கபாட்டில் இறைந்த தபபானை வபண் பகவதியேபா, இல்டலயேபா என்றை சந்ததேகத்திலிந்த 
மீளவில்டலதயே. அதேனைபால் எனைக்கும் அத உறுதியேபாகத் வதேரியேபாமற் தபபாயவிட்டைத, இளவரதச!"

"சக்கதசனைபாபதி! தேமனைன் ததேபாட்டைத்தத் தடறையிலிருந்த கப்பல் புறைப்பட்டை சிறித தநரத்திதலதயே 
தசந்தேனிடைமும் குழல்வபாயவமபாழியிடைமும் விசபாரித்த இறைந்தே வபண் பகவதிதேபான் என்று நபான் 
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உறுதியேபாகத் வதேரிந்த வகபாண்டு விட்தடைன். அதேனைபால் என் கடைற்பயேணம் முழுவதம் தசபாகத்திதலதயே 
கழிந்தேத. விழிஞத்தில் வந்த இறைங்கியேதம் அந்தேத் தயேர உண்டமடயே எல்தலபாரிடைமும் வசபால்லிக் 
கதேறிவிடை தவண்டுவமன்றிருந்ததேன். மகபாமண்டைதலசுவரர் வபாயப்பூட்டுப் தபபாட்டு விட்டைபார். அதேன் 
கபாரணமபாகத்தேபான் நீங்களபாகத் வதேரிந்த வகபாளகிறை வடரயில் உங்களிடைம் கூடைச் வசபால்ல முடியேபாமல் 
தபபாயிற்று. இவ்வளவு வபரியே கலகங்கவளல்லபாம் அதேன் மூலம் உண்டைபாகுவமன்று நபான் எதிர்பபார்க்கதவ
இல்டல!"

"நபாம் எதிர்பபார்க்கிறைபடிதயே எல்லபாம் நடைந்தேபால் விதி என்று ஒன்று இல்லபாமதல தபபாயவிடும் 
இளவரதச!"

"பபாசடறையிலுளள படடை வீரர்கடள மனைம் மபாற்றிக் கடலத்தக் வகபாண்டு தபபாகிறை அளவுக்குத் தேளபதி 
வல்லபாளததேவன் வகட்டைவனைபாக மபாறுவபாவனைன்று நபான் நிடனைக்கதவ இல்டல!"

"எவ்வளவு நல்ல மனிதேடனையும் சந்தேர்ப்பம் நன்றி வகட்டைவனைபாக மபாற்றைலபாம். அந்தே ஒரு மனிதேனுக்கபாக 
இத்தேடனை ஆயிரம் படடை வீரர்களும் மனைம் மபாறுகிறைபார்கதள! அதேற்வகன்னை கபாரணம் வசபால்லுகிறீர்கள?"

"விட்டுத் தேளளுங்கள! உங்களுடடையே ஈழத்தப் படடைகளும், கரவந்தேபுரத்த வீரர்களும், தசரப் படடைகளும்
இருக்கின்றைனை. வதேன்பபாண்டிப் படடைகளில் சில பத்தி வீரர்கள தபபாடரப் புறைக்கணித்த விட்டு ஓடுவதேபால் 
நமக்கு ஒன்றும் குடறைந்த விடைபாத!"

"இப்படி அலட்சியேமபாகப் தபசுவததேபான் தேவறு! ஆயிரமிருந்தேபாலும் வசபாந்தேப் படடைகடளப் பிரிந்த 
தபபாகவிடுவத கூடைபாத. நீங்கள எந்தே வடகயில் முயேற்சி வசயவீர்கதளபா எனைக்குத் வதேரியேபாத. 
தேளபதிடயேயும் ஆபத்ததேவிகள தேடலவடனையும், அவர்கதளபாடு தசர்ந்திருக்கும் கழற்கபால் மபாறைனைபார் 
முதேலியேவர்கடளயும் நம்முடைன் தேழுவிக் வகபாளள தவண்டும். நம்முடடையே இந்தே உட்படகடயே 
எதிர்த்தேரப்பினைர் வதேரிந்த வகபாளள தநர்ந்தேபால் பின் இரண்தடை நபாட் தபபாரில் அவர்கள நம்டம வவன்று 
விடை முடியும்?"

"நீங்கள வசபால்வவதேல்லபாம் நியேபாயேந்தேபான்! ஆனைபால் அவர்கடளச் சமபாதேபானைப்படுத்தித் தேழுவிக் வகபாளவத 
எளிதில் முடிகிறை கபாரியேமல்லதவ?"

"இளவரதச! நீங்கதள தநரில் தபபானைபால் இரண்டு நல்ல கபாரியேங்கள முடியும். தேளபதி வவறிபிடித்தப் 
தபபாய இடடையேபாற்று மங்கலத்டதேத் தேபாக்கச் வசன்றிருக்கிறைபானைபாம். அதேனைபால் மகபாமண்டைதலசுவரரும் 
நீங்களும் தசர்ந்ததே தேளபதிடயேச் சந்தித்தச் சமபாதேபானைப்படுத்திப் தபபார்க்களத்தக்கு அடழத்த வந்த 
விடைலபாம். நீங்கள, உங்களுடடையே அன்டனையேபார், மகபாமண்டைதலசுவரர் மூவருமபாகச் தசர்ந்த 
சமபாதேபானைப்படுத்தகிறை தபபாத தேளபதி ஒப்புக் வகபாளவபான்."

"நபான் தபபாய முயேற்சி வசயகிதறைன். நீங்கள ஒருவரபாகதவ இரண்டு நபாடளக்குப் தபபாடரக் கவனித்தக் 
வகபாளள தவண்டும். நபான் தபபாய வர இரண்டு நபாட்களபாகலபாம்."

"ஒருவபாறு இரண்டு நபாட்கள சமபாளித்தக் வகபாளள முடியும். நம் படடைகளின் டக தேளர்ந்த பின் வபாங்க 
தநர்ந்தேபாலும் மூன்றைபாம் நபாள கபாடல நீங்கள தேளபதிதயேபாடும் படடைகதளபாடும் வரவில்டலயேபானைபால் 
முடிவுக்கு நபான் வபபாறுப்பில்டல."

"பயேங்கரமபானை நிபந்தேடனை விதிக்கிறீர்கதள, சக்கதசனைபாபதி!"

"அடதேத் தேவிர தவறு வழியில்டல, இளவரதச! நீங்கள தேளபதிடயேச் சந்தித்த அடழத்த வரப் 
தபபாகபாவிட்டைபால் அடதே விடை விடரவிதலதயே நபாம் ததேபாற்றுவிடுதவபாம்."

"இந்தே வபார்த்டதேடயேச் வசபால்லத்தேபான் இவ்வளவு படடைகதளபாடு கடைல் கடைந்த வந்தீர்கதளபா? நீங்கள 
எனைக்கு அளிக்கும் நம்பிக்டக இததேபானைபா?"

"உங்கள நபாட்டின் உட்படகக் குழப்பங்களுக்கு நபான் என்னை வசயயே முடியும்? புறைப்பட்டுப் தபபாய 
உட்படகக் கலகங்கடளத் தேவிர்த்த ஒற்றுடமடயே ஏற்பபாடு வசயயே முயேன்று பபாருங்கள. ஏற்பபாடு 
முடிந்தேபால் மூன்றைபாம் நபாள கபாடல பதிதனைபாரு நபாழிடக வர என்னைபால் முடிந்தே மட்டும் இந்தேப் 
தபபார்க்களத்டதேச் சமபாளிக்கிதறைன். அதேற்குள வர இயேலபாமற் தபபானைபால் பின்பு நீங்கள இங்கு வரதவ 
தவண்டைபாம். நபானும் என்தனைபாடு வந்தே வீரர்களில் உயிர் பிடழத்தேவர்களும் தேப்பிதயேபாடிக் கப்பதலறி 
விடுதவபாம்!"
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"நீங்கள இப்படிச் வசபால்வதேற்கு என்னை அர்த்தேம்?"

"அந்தே அர்த்தேத்டதே வவளிப்படடையேபாக தவறு வசபால்ல தவண்டுமபா? உங்களுக்குப் புரியேவில்டலயேபா?"

"புரிகிறைததே! ததேபாற்று விடுதவன் என்கிறீர்கள."

"அடதே ஏன் என் வபாயேபாற் வசபால்ல தவண்டும்? ஒரு தவடள நீங்கள சமபாதேபானைப்படுத்தித் தேளபதி 
வல்லபாளததேவடனை அடழத்த வந்தேபால் நமக்தக வவற்றியேபாக முடியேலபாம்!"

"சக்கதசனைபாபதி! அப்படியேபானைபால் மூன்றைபாம் நபாள கபாடல பதிதனைபாரு நபாழிடக வடர இந்தேப் 
தபபார்க்களத்தில் ததேபால்வி நிழல் நம் பக்கம் படைர விடைபாமலிருக்கும்படிப் பபார்த்தக் வகபாளளும் 
வபபாறுப்டப நீங்கள ஏற்கிறீர்களபா?"

"ஆகபா! உறுதியேபாக ஏற்றுக் வகபாளகிதறைன்."

"நபான் உங்கடள நம்பிப் தபபாயவிட்டு வரலபாமபா?"

"தேபாரபாளமபாகப் தபபாயவரலபாம்!"

"யேபாரங்தக! என்னுடடையே பிரயேபாணத்தக்குக் குதிடர வகபாண்டு வபா!" என்று குமபாரபபாண்டியேன் 
பபாசடறைக்குளளிருந்த தேன் ஏவலடனைக் கூவிக் கட்டைடளயிட்டைபான். குதிடர வகபாண்டு வந்த 
நிறுத்தேப்பட்டைத. அவன் வவளிதயே வந்த ஏறிக் வகபாண்டைபான். "சக்கதசனைபாபதி! வருகிதறைன். விதி 
இருந்தேபால் சந்தித்த வவற்றி வபறுதவபாம்" என்று பபாசடறை வபாயிலில் நின்றைவரிடைம் கூறி விடடைவபற்றுக் 
வகபாண்டு குதிடரடயேச் வசலுத்தி இருளில் மடறைந்தேபான் குமபாரபபாண்டியேன்.
----------
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3.23. மபாததேவியின் கண்ணீர்

மகபாமண்டைதலசுவரடரப் பற்றி யேபார் வசபால்லியும் அடதே நம்பபாமல் வபபாழுத விடிந்தேதம் இடடையேபாற்று 
மங்கலத்தக்குப் புறைப்படுவதேற்கிருந்தே மகபாரபாணி, அப்படிப் புறைப்படை தவண்டியே அவசியேதம இல்லபாமற் 
தபபாயவிட்டைத. வபபாறி கலங்க டவக்கும்படியேபானை அந்தேச் வசயதிடயேக் தகட்டைவுடைன் மகபாரபாணி 
வபானைவன்மபாததேவி மூர்ச்டசயேபாகி விழுந்த விட்டைபார். பலவிதே மனைக் குழப்பங்களபாலும், முதேல் நபாளிரவு 
நன்றைபாக உறைக்கம் வரபாதேதேபாலும், தேளர்ந்த தபபாயிருந்தே அவருக்கு அந்தேச் வசயதிடயேத் தேபாங்கிக் வகபாளள 
முடியேவில்டல.

'இடடையேபாற்று மங்கலத்டதேயும், அடதேச் சுற்றியுளள அழகபானை இடைங்கடளயும், கலகக்கபாரர்கள வநருப்பு 
டவத்தக் வகபாளுத்தி விட்டைபார்கள. முதேல் நபாள இரவு முழுவதம் மகபாமண்டைதலசுவரர் யேபார் டகயிலும் 
அகப்படைவில்டலயேபாம். கபாடலயில் இடடையேபாற்று மங்கலத்தச் சிவன் தகபாவில் குறைட்டில் அவர் இறைந்த 
கிடைப்படதேக் கண்டைபார்களபாம்' என்று தகளவிப்பட்டை இந்தேச் வசயதிதேபான் மகபாரபாணிடயே 
மூர்ச்டசயேபாகும்படி வசயதவிட்டைத.

புவனை தமபாகினியும், விலபாசினியும், மகபாரபாணியின் உடைடலத் தேபாங்கிக் வகபாண்டு மூர்ச்டச வதேளிந்த 
நிடனைவு வருவதேற்தகற்றை டசத்திதயேபாபசபாரங்கடளச் வசயதேனைர். பவழக்கனிவபாயேரும் 
அதேங்தகபாட்டைபாசிரியேரும் கவடலதயேபாடு நின்று வகபாண்டிருந்தேபார்கள.

அந்தேச் வசயதிடயேத் வதேரிவிப்பதேற்கு வந்தே அரண்மடனை வமயக்கபாவற் படடை ஒற்றைடனை தமலும் சில 
தகளவிகடளத் தூண்டிக் தகட்டைபார் பவழக்கனிவபாயேர்.

"தநற்று கபாடலயில் தேபாதனை அந்தேப் வபண் குழல்வபாயவமபாழி இங்கிருந்த புறைப்பட்டு இடடையேபாற்று 
மங்கலத்தக்குப் தபபானைபாள? அவள தபபாயச் தசர்ந்தேபாதளபா, இடடைவழியிதலதயே கலகக்கபாரர்களிடைம் 
மபாட்டிக் வகபாண்டு விட்டைபாதளபா? அடதேப் பற்றி ஒன்றும் வதேரியேவில்டலதயே?" என்று பவழக்கனிவபாயேர் 
தகட்டை தகளவிக்கு ஒற்றைன் கீழ்க்கண்டைவபாறு மறுவமபாழி கூறினைபான்.

"சுவபாமி! மகபாமண்டைதலசுவரரின் புதேல்வியும் அந்தேரங்க ஒற்றைன் நபாரபாயேணன் தசந்தேனும் கலகக்கபாரர்கள 
டகயில் சிக்கவில்டலயேபாம். அவர்கடளயும் எப்படியேபாவத பிடித்த விடுவவதேன்று கலகக்கபாரர்கள வடல 
தபபாட்டுத் ததேடிக் வகபாண்டிருக்கிறைபார்களபாம்!" இவர்கள இப்படிப் தபசிக் வகபாண்டிருந்தே சமயேத்தில் 
மகபாரபாணியின் மூர்ச்டச வதேளிந்தேத. எழுந்த உட்கபார்ந்த மிரள மிரள விழித்தேபார் அவர். சுற்றிலும் 
நிற்பவர்கடளப் பபார்த்தேபார். தேட்டுத் தேடுமபாறி எழுந்தே பின்பு நீண்டை தநரம் அவர் அந்தே அடறையிலிருந்த 
வவளியில் வரதவ இல்டல. "மனைம் வநபாந்திருப்பவர்கடளத் தேனிதயே விடைக் கூடைபாத! நீங்களும் தபபாய 
உடைன் இருங்கள" என்று புவனை தமபாகினிடயேயும் விலபாசினிடயேயும் அனுப்பினைபார் அதேங்தகபாட்டைபாசிரியேர்.
அந்தேப் வபண்கள இருவரும் மகபாரபாணி வபானைவன்மபாததேவியேபாரின் அடறைக்குள தேயேங்கித் தேயேங்கிச் 
வசன்றைபார்கள.

அடறை நடுதவ உட்கபார்ந்த பச்டசக் குழந்டதே தபபால விம்மி விம்மி அழுத வகபாண்டிருந்தேபார் மகபாரபாணி. 
அவர் மடியில் ஒரு படழயே ஓடல கிடைந்தேத. விலபாசினிடயேயும் புவனை தமபாகினிடயேயும் நிமிர்ந்த பபார்த்த
மகபாரபாணியேபார் குறிப்புக் கபாட்டி அவர்கடள உட்கபாரச் வசபான்னைபார். கண்கடளத் தடடைத்தக் வகபாண்டு தேன் 
மடியில் கிடைந்தே ஓடலடயே விலபாசினியின் டகயில் எடுத்தக் வகபாடுத்தேபார் மகபாரபாணி. அவள அடதே 
வபாங்கிக் வகபாண்டு என்னை வசயயே தவண்டுவமன்று தகட்பத தபபால் மகபாரபாணியின் முகத்டதேப் 
பபார்த்தேபாள.

"விலபாசினி! இந்தே ஓடலயில் எழுதியிருக்கும் பபாட்டடைப் பற்றி உனைக்கு நிடனைவிருக்கிறைதேபா?" என்று அவர்
அவடளக் தகட்டைபார். அந்தே ஓடலயிலிருந்தே பபாட்டடை ஒரு முடறை மனைத்திற்குள படித்தப் பபார்த்தக் 
வகபாண்தடை விலபாசினி, "மகபாரபாணி! இத முன்பு ஒருமுடறை தகபாட்டைபாற்றுப் பண்டிதேரிடைம் தேபாங்கள எழுதி 
வபாங்கிக் வகபாண்டை பபாட்டு அல்லவபா? பகவதி இங்தக தேங்கியிருக்கும் தபபாத இந்தேப் பபாட்டடைக் 
வகபாடுத்த அடிக்கடி அவடளப் பபாடைச் வசபால்லிக் தகட்பீர்கதள?" என்றைபாள. பகவதி என்றை வபயேடரக் 
தகட்டைவுடைன் மறுபடியும் கண்ணீர் அரும்பியேத மகபாரபாணியின் கண்களில். "இப்தபபாதம் அவள பபாடிக் 
தகட்க தவண்டும் தபபால் ஆடசயேபாகத்தேபான் இருக்கிறைத. ஆனைபால் அந்தேப் பபாவிப் வபண் கண்கபாணபாதே 
ததேசத்தில் தபபாய மபாண்டு தபபானைதேபாகச் வசபால்லுகிறைபார்கதள, விலபாசினி! நபான் இப்தபபாத வசபால்லப் 
தபபாகிறை வசயதி இதேற்கு முன்பு உனைக்குத் வதேரிந்திருக்கபாத. ஒரு நபாள இரவு மனைதவதேடனை தேபாங்க 
முடியேபாமல் அரண்மடனை நந்தேவனைத்திலிருந்தே பபாழுங்கிணற்றில் வீழ்ந்த என்டனை மபாயத்தக் 
வகபாளவதேற்கு இருந்ததேன். அப்தபபாத அந்தே நளளிரவில் என்டனைக் டகப்பிடித்தத் தேடுத்தக் 
கபாப்பபாற்றியேத யேபார் வதேரியுமபா? அந்தேப் வபண் பகவதிதேபான். அவள கபாப்பபாற்றியிரபாவிட்டைபால் இன்று 
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என்டனை யேபார் உயிதரபாடு பபார்க்க முடியும்? அவள தபபாயவிட்டைபாள. நபான் இருக்கிதறைன். அவளுடடையே 
தேடமயேன் வீரபாதி வீரனைபாகப் தபபார்க்களத்தில் நின்று தபபாரிடை தவண்டியேடதே மறைந்த இந்தேத் வதேன்பபாண்டி 
நபாட்டின் அறிவுச் வசல்வடரக் வகபான்று கலகமிடும் வகபாளடளக் கூட்டைத் தேடலவனைபாக மபாறிவிட்டைபான். 
எவ்வளவு தகவலமபானை கபாரியேம்? மகபாமண்டைதலசுவரர் இறைந்த தபபாய விட்டைபார் என்று தகட்கும் தபபாத 
என் உடைல் பயேத்தேபாலும், தக்கத்தேபாலும் நடுங்குகிறைத, வபண்தண! தநற்று நபாவமல்தலபாரும் தபசிக் 
வகபாண்டிருந்தே தபபாத யேபாரிடைமும் வசபால்லிக் வகபாளளபாமல் இடடையேபாற்று மங்கலத்தக்கு ஓடிப் 
தபபானைபாதள குழல்வபாயவமபாழி, அவள கதி என்னை ஆயிற்தறைபா? தபபார்க்களத்த நிடலடமகடளப் பற்றியும் 
ஒன்றுதம வதேரியேவில்டல. வடைக்தக படகவர்கதளபாடு தபபார் வசயத வகபாண்டிருக்கிறை சமயேத்தில் 
நம்தமபாடு நபாதம தபபாரிட்டுக் வகபாளளும் இந்தேக் கலகத்டதேத் தேளபதி ஏன் உண்டைபாக்கினைபாதனைபா? ததேசத் 
ததரபாகியேபாக மபாறைதவண்டுவமன்று நன்றிடயே மறைந்த தணிந்த விட்டைபானைபா வல்லபாளததேவன்? 
இவதேல்லபாம் என்னை தபபாதேபாதே கபாலதமபா அம்மபா! கரிக் குப்டபக்கு நடுவில் டவரத்டதேப் பபார்ப்பத தபபால் 
இத்தேடனை தன்பத்தக்கும் நடுவில் இந்தே ஒரு பபாட்டடை எடுத்தப் பபார்த்தேபால் எனைக்குச் சிறித வமயயுணர்வு
உண்டைபாகிறைத. வகபாஞ்சம் இடதேப் படி, தகட்டு ஆறுதேல் அடடைகிதறைன்" என்று தசபாகம் கனிந்தே உணர்ச்சி 
வகபாந்தேளிக்கும் வபார்த்டதேகளபால் தவண்டிக் வகபாண்டைபார் மகபாரபாணி. விலபாசினி படிக்கலபானைபாள:

"இளடமயும் நிடலயேபாவபால் இன்பமும் நின்றைவல்ல
வளடமயும் அஃததேயேபால் டவகலும் தன்பவவளளம்
உளவவனை நிடனையேபாததே வசல்கதிக் வகன்றுவமன்றும்
விடளநிலம் உழுவபார்தபபால் வித்தநீர் வசயத வகபாளமின்!"

பபாட்டடைக் தகட்டு விட்டு மகபாரபாணி கூறைலபானைபார்:

"நிடலயேபாதே வபபாருளகடள நிடலப்பனைவபாக எண்ணி மயேங்கியிருந்தேபால் இப்படித்தேபாதனை அந்தேப் 
வபபாருளகள அழியும் தபபாத தக்கப்படை தவண்டியிருக்கிறைத? நிடலயேபாதேடதேவயேல்லபாம் படடைத்தவிட்டு 
நிடலத்திருப்பத எததவபா அடதே நிடனைக்கப் பழகிக் வகபாண்டிருந்தேபால் இப்தபபாத என் மனைம் இப்படிக் 
குமுறுமபா? உணர்ச்சி நப்பபாடசகடளயும், எண்ண அழுக்குகடளயும் டவத்தக் வகபாண்தடை 
வமயயுணர்டவ இழந்த விட்தடைதனை? விலபாசினி! தக்கத்டதேயும், ஏமபாற்றைங்கடளயும் அனுபவிக்க 
இந்தேப் பபாட்டின் அர்த்தேம் கடைல் தபபால் விரிவடடைந்த வகபாண்தடை தபபாவத தபபால் ஒரு பிரடம 
உண்டைபாகிறைத, பபார்த்தேபாயேபா?" அந்தேப் பபாட்டடைக் தகட்டு மகபாரபாணி தபசியே வபார்த்டதேகளபால் அவருடடையே 
மனைம் எந்தே அளவுக்கு தவதேடனையும், விரக்தியும் அடடைந்த தபபாயிருக்கிறைவதேன்படதேயும் விலபாசினி 
உணர்ந்தேபாள.

அடறை வபாயிலில் அந்தேச் சமயேத்தில் ஒரு கபாவலன் அவசரமபாக வந்த வணங்கி நின்றைபான். "ததேவி! 
குமபாரபபாண்டியேர் அவசரமபாகப் தபபார்க்களத்திலிருந்த புறைப்பட்டு வந்திருக்கிறைபார். தேங்கடளச் சந்திக்க 
வந்த வகபாண்டிருக்கிறைபார்" என்று அந்தேக் கபாவலன் கூறியேதம், விலபாசினியும், புவனை தமபாகினியும் 
விருட்வடைனை எழுந்த அந்தே இடைத்திலிருந்த ஒதங்கிச் வசன்றைனைர். மகபாரபாணியின் வநஞ்சு தவகமபாக 
அடித்தக் வகபாண்டைத. கண்கள அடறை வபாயிடல தநபாக்கிப் பதித்த நிடலத்தேனை.

வபாட்டைமடடைந்தே ததேபாற்றைத்ததேபாடு பயேணம் வசயத கடளத்தக் கறுத்தே முகத்தில் கவடலயும் பரபரப்பும் 
வதேன்படை தவகமபாக அடறைக்குள நுடழந்தேபான் குமபாரபபாண்டியேன். அவடனைக் கண்டைதம் தயேரம் வபபாங்க, 
"குழந்தேபாய! இந்தே நபாட்டின் அறிவுச் வசல்வடரப் பறி வகபாடுத்த விட்தடைபாதம!" என்று கதேறினைபார் 
மகபாரபாணி.

"அம்மபா! என்னை நடைந்த விட்டைத? நிதேபானைமபாகச் வசபால்லுங்கள. எனைக்கு ஒன்றுதம புரியேவில்டல. நபான் 
குழப்பங்கடளயும், கவடலகடளயும் சுமந்த வகபாண்டு தபபார்க் களத்திலிருந்த இங்தக ஓடி 
வந்திருக்கிதறைன். நீங்கள எடதேதயேபா வசபால்லிக் கதேறுகிறீர்கதள?" என்று அருகில் வந்த அமர்ந்த 
வினைவினைபான் இரபாசசிம்மன்.

"வசபால்லிக் கதேறுவதேற்கு இனி என்னை இருக்கிறைத? இலங்டகயில் உன்டனைத் ததேடி வந்தே இடைத்தில் 
பகவதி இறைந்த தபபானைபாள என்றை உண்டமடயே இங்கு வந்தேததம நீ என்னிடைம் வசபால்லியிருக்கக் கூடைபாதேபா?
எல்தலபாருமபாகச் தசர்ந்த அடதே மடறைத்தீர்கள. தேளபதிடயேப் தபபார்க்களத்தக்கு வர விடைபாமல் வசயதீர்கள. 
அவற்றைபால் எத்தேடனை வபரியே உளநபாட்டுக் கலகம் எழுந்த விட்டைத. மகபாமண்டைதலசுவரர் மபாண்டு 
தபபானைபார். இடடையேபாற்று மங்கலம் தீயுண்டு அழிந்த விட்டைத. இன்னும் என்னை நடைக்க தவண்டும் அப்பபா? 
எல்லபாவற்டறையும் தகட்டை பின்பும் தக்கத்டதேயும் உயிடரயும் தேபாங்கிக் வகபாண்டு சபாக மபாட்டைபாமல் 
உட்கபார்ந்திருக்கிதறைன் நபான்" என்று தேன் தேபாயின் வபாயிலிருந்த மகபாமண்டைதலசுவரரின் மரணச் 
வசயதிடயேக் தகட்டை தபபாத அப்படிதயே திக்பிரடம பிடித்தப் தபபாய அயேர்ந்த கிடைந்தேபான் இரபாசசிம்மன். 
பயேமும் திடகப்பும் உண்டைபாக்கும் அந்தேத் தயேரச் வசயதி மனைத்தில் உடறைந்த நபாவுக்குப் தபசும் ஆற்றைல் 
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உண்டைபாகச் சில கணங்கள பிடித்தேனை அவனுக்கு. அவனைபால் அடதே நம்புவதேற்தக முடியேவில்டல.

"அம்மபா! மகபாமண்டைதலசுவரர் இறைந்த விட்டைபார் என்று உண்டமயேபாகதவ வசபால்கிறீர்களபா அல்லத 
என்டனைச் தசபாதேடனை புரிகிறீர்களபா?"

"தசபாதேடனை நபான் வசயயேவில்டலயேப்பபா! உன்டனையும் என்டனையும் இந்தே ததேசத்டதேயும் விதி தசபாதேடனை 
வசயகிறைத. வதேயவம் தசபாதேடனை வசயகிறைத. நம்பிக்டககள தசபாதேடனை வசயகின்றைனை" என்று வசபால்லிக் 
வகபாண்தடை குலுங்கக் குலுங்க அழுதேபார் மகபாரபாணி.

"மகபாரபாணி மனைங் குழம்பிப் தபபாயிருக்கிறைபார்கள. நடைந்தேவற்டறை நபாங்கள வசபால்கிதறைபாம்" என்று 
அதேங்தகபாட்டைபாசிரியேரும், பவழக்கனிவபாயேரும் அங்கு வந்தேபார்கள. எல்லபாவற்டறையும் அவர்களிடைம் 
தகட்டு அறிந்தே தபபாத அவனும் தேடலயில் டகடவத்தக் வகபாண்டு உட்கபார்ந்த விட்டைபான். அவனுக்கும் 
அழுடக வபபாங்கிக் வகபாண்டு வந்தேத.

"அம்மபா! விழிஞத்தில் இறைங்கியேதம் பகவதியின் மரணத்டதே யேபாருக்கும் கூறை தவண்டைபாவமன்று 
மகபாமண்டைதலசுவரர்தேபான் வபாக்குறுதி வபாங்கிக் வகபாண்டைபார். தேளபதி சிடறைப்படுத்தேப்பட்டிருக்கும் 
வசயதியும் இரகசியேமபாக இருக்க தவண்டுவமன்று அவர் தேபான் வசபான்னைபாரம்மபா! தேளபதி சிடறையிலிருந்த 
தேப்பித் தேங்டகயின் மரணத்டதேத் வதேரிந்த வகபாண்டைதமல்லபாமல் அதேற்கு மகபாமண்டைதலசுவரர்தேபான் 
கபாரணவமன்று தேப்பபாக அவர் தமல் வன்மம் வகபாண்டு விட்டைபான். அதேன் விடளவுகள இவ்வளவு 
வகபாடுடமயேபாக முடியுவமன்று நபான் நிடனைக்கதவ இல்டல. அம்மபா! இங்தக தேபான் இப்படி என்றைபால் 
அங்தக தபபார்க்களத்திலும் புகுந்த கலகம் வசயத பபாசடறையிலுளள வதேன்பபாண்டி வீரர்கடளவயேல்லபாம் 
மனைம் மபாற்றி இழுத்தக் வகபாண்டு தபபாயவிட்டைபார்கள. உங்கடளயும், மகபாமண்டைதலசுவரடரயும் கலந்த 
வகபாண்டு தேளபதி வல்லபாளததேவடனை எப்படியேபாவத சமபாதேபானைப்படுத்திப் தபபார்க்களத்தக்கு அடழத்தச் 
வசல்லலபாவமன்று நபான் ஓடி வந்திருக்கிதறைன். இந்தேச் சமயேத்தில் நீங்கள இவ்வளவு வபரியே தபரிடிடயே 
என் கபாதில் தபபாடுகிறீர்கள. நபான் என்னை தேபான் வசயயேப் தபபாகிதறைதனைபா? இப்தபபாதளள படடைகடள 
டவத்தக் வகபாண்டு இரண்டு நபாள தபபாடரக் கூடைச் சமபாளிக்க முடியேபாவதேன்று சக்கதசனைபாபதி டகடயே 
விரித்த விட்டைபார்."

"தபபாடரச் சமபாளித்த வவற்றி வபற்றைபாலும் இனி என்னை பயேம் மகதனை? கடைடமடயேயும், நன்றிடயேயும் 
தபபாற்றி வந்தே தூயே வீரனைபாக இருந்தே தேளபதி கண்மூடித்தேனைமபானை வவறிச் வசயேலில் இறைங்கிவிட்டைபான். 
கூற்றைத் தேடலவர்களும் அவதனைபாடு தசர்ந்த வகபாண்டு விட்டைபார்கள. எவ்வளதவபா சபாமர்த்தியேமபாக இருந்தே 
மகபாமண்டைதலசுவரரும் வகடுமதி வநருங்கியேதேபாதலபா என்னைதவபா, இப்படிவயேல்லபாம் வசயத தேம்டமயும் 
அழித்தக் வகபாண்டு விட்டைபார். தேளபதிடயேச் சிடறைப்படுத்தியும், பகவதியின் மரணத்டதே மடறைத்தம் அவர்
சூழ்ச்சிகள வசயதிரபாவிடில் இந்தேக் கலகதம ஏற்பட்டிரபாத. அழியேப் தபபாகிறை தீவிடனையின் விடளவு 
வநருங்கிவிட்டைபால் எவ்வளவு வபரியே அறிவபாளிக்கும் நபாணயேம் தேவறிவிடும் தபபாலிருக்கிறைததே!" என்று 
மகபாரபாணி விரக்திதயேபாடு மறுவமபாழி கூறினைபார்.

"அம்மபா நீங்களும் இப்படி மனைம் வவறுத்தப் தபசினைபால் நபான் என்னை வசயவத? தசர நபாட்டுப் படடைத் 
தேடலவனும், வபரும்வபயேர்ச்சபாத்தேனும் இந்தேப் தபபாரில் வீர மரணம் அடடைந்தேபார்கள. கடைல் கடைந்த வந்தே 
சக்கதசனைபாபதி இரவும் பகலும் நம் வவற்றிக்கபாக முயேல்கிறைபார். இந்தேச் சமயேத்திலபா தேளர்வத? வபாருங்கள! 
நபானும் நீங்களுமபாகப் தபபாயேபாவத தேளபதிடயேக் வகஞ்சிப் பபார்க்கலபாம். அவன் மனைம் இரங்கபாமலபா 
தபபாயவிடுவபான்? அம்மபா! எல்லபாத் தன்பங்கடளயும் மறைந்த புறைப்படுங்களம்மபா, கடடைசியேபாக 
முயேல்தவபாம்" என்று தேபாயின் பபாதேங்கடளப் பற்றிக் வகபாண்டு வகஞ்சினைபான் இரபாசசிம்மன். மூன்றைபாம் நபாள
கபாடல பதிவனைபாரு நபாழிடகக்குள தேளபதிதயேபாடு தபபார்க்களத்தக்கு வரவில்டலயேபானைபால் வவற்றிடயேப் 
பற்றி நிடனைப்பதேற்கில்டல வயேன்று சக்கதசனைபாபதி கூறியேனுப்பியிருந்தே நிபந்தேடனைடயேயும் தேபாயிடைம் கூறி
முடறையிட்டைபான் அவன்.

அவனுக்குப் பதில் வசபால்வதேற்கபாக மகபாரபாணி வபாடயேத் திறைந்தேபார். அவர் தபசத் வதேபாடைங்குமுன் 
அரண்மடனை வபாயிலில் 'விடைபாததே! பிடி! வகபால்லு' என்றை வவறிக் குரல்கதளபாடு பலர் ஓடிவரும் ஓடசயும் 
"ஐதயேபா! கபாப்பபாற்றுங்கள" என்று ஓர் ஆணும் வபண்ணுமபாகச் தசர்ந்த ஓலமிட்டு அபயேம் தகபாரும் 
அடடைக்கலக் குரலும் எழுந்தேனை. அடதேக் தகட்டு யேபாவரும் திடுக்கிட்டுத் திடகத்தேனைர். "இரபாசசிம்மபா! ஓடு;
அத என்னைவவன்று தபபாயப் பபார்!" என்று மகடனைத் தரத்தினைபார் மகபாரபாணி. இரபாசசிம்மன் உட்படை 
எல்தலபாருதம அந்தேக் குழப்பம் என்னைவவன்று பபார்ப்பதேற்கபாக எழுந்த வபாசற்புறைம் ஓடினைபார்கள. 
மகபாரபாணி, விலபாசினி, புவனை தமபாகினி ஆகியே வபண்கள மட்டும் தபபாகவில்டல.

அரண்மடனையில் பரபாந்தேகப் வபருவபாயிலில் மூடு பல்லக்கு ஒன்று வகபாண்டு வந்த இறைக்கி 
டவக்கப்பட்டிருந்தேத. பின்னைபால் உருவியே வபாளகளும், தவல்களுமபாக யேபாதரபா சில முரட்டு மனிதேர்கள 
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தரத்தி ஓடி வந்த வகபாண்டிருந்தேபார்கள. மூடு பல்லக்கு அருகிலிருந்த குழல்வபாயவமபாழியும், நபாரபாயேணன் 
தசந்தேனும் அபயேக் குரல் வகபாடுத்த அலறியேவபாறு உளதள ஓடி வந்த வகபாண்டிருந்தேபார்கள. என்னை 
கூப்பபாடு என்று பபார்ப்பதேற்கபாக வவளிதயே வந்தே குமபாரபபாண்டியேனும் மற்றைவர்களும் இந்தேக் கபாட்சிடயேக் 
கண்டு திடகப்பும் வியேப்பும் அடடைந்த மருண்டு தபபாய நின்றைனைர். இன்னைவதேன்று விளங்கிக் வகபாளள 
முடியேவில்டல.

பின்னைபால் தரத்தி வந்தே கூட்டைம் கணத்தக்குக் கணம் அதிகமபாயிற்று. ஆயுதேபபாணிகளபாகத் தேபாக்குவதேற்கு 
ஓடி வருவத தபபால் வந்தே அவர்களுடடையே வவறித்தேனைமும் கூப்பபாடுகளும் வபருகினை. உளதள 
உட்கபார்ந்திருந்தே மகபாரபாணி முதேலியேவர்களும் ஆவடல அடைக்க முடியேபாமல் பபார்ப்பதேற்கபாக எழுந்த ஓடி 
வந்த விட்டைபார்கள. 'கபாப்பபாற்றுங்கள, கபாப்பபாற்றுங்கள' என்று அலறிக் வகபாண்தடை ஓடி வந்தே 
குழல்வபாயவமபாழியும், தசந்தேனும் மகபாரபாணியின் கபாலடியில் விழுந்த வணங்கினைபார்கள. அவர்கள 
இருவரும் பயேந்த நடுங்கி முகத்தில் வகபாடலயேச்சம் பரவியேத தபபால் ததேபாற்றைமளித்தேடதே எல்தலபாரும் 
கண்டைனைர். இருவரும் ஓயேபாமல் அழுதிருந்தே சபாயேல் வதேரிந்தேத.

"தேபாதயே! எங்கடளக் வகபால்ல ஓடிவருகிறைபார்கள. நீங்கள தேபான் அடடைக்கலம் அளித்தக் கபாப்பபாற்றை 
தவண்டும்" என்று மகபாரபாணியிடைம் முடறையிட்டுக் கதேறினைபார்கள, குழல்வபாயவமபாழியும் தசந்தேனும். 
எல்தலபாருக்கும் அவர்கள நிடல ஒருவபாறு புரிந்த விட்டைத.

உடைதனை குமபாரபபாண்டியேன் வபாயிற்புறைம் பபார்த்தேபான். கலகக் கூட்டைம் வரம்பு மீறிக் கபாவடலக் கடைந்த 
உளதள நுடழயே முயேன்று வகபாண்டிருந்தேத.

"கபாவலர்கதள! பரபாந்தேகப் வபருவபாயிடல மூடிவிட்டு உட்புறைம் கடணயே மரங்கடள முட்டுக் 
வகபாடுங்கள. தகபாட்டடைக்குள யேபாரும் நுடழயே விடைபாதீர்கள" என்று சிங்க முழக்கம் தபபான்றை குரலில் 
கட்டைடளயிட்டைன் இரபாசசிம்மன். அடுத்தே விநபாடி ஒன்றைடரப் படனை உயேரமும் முக்கபாற்படனை அகலமும் 
உளள அந்தேப் பிரம்மபாண்டைமபானை கதேவுகள மூடைப்படும் ஒலி அரண்மடனைடயேதயே அதிரச் வசயத 
வகபாண்டு எழுந்தேத.

"குழல்வபாயவமபாழி! எங்கடளவயேல்லபாம் தேவிக்க விட்டுப் தபபாய விட்டைபாதர அம்மபா உன் தேந்டதே? அவர் 
இருந்தே வபருடமக்கு இப்படிவயேல்லபாம் ஆகுவமன்று யேபாரபாவத எதிர்பபார்த்ததேபாமபா?" என்று தேணிக்க 
முடியேபாமல் கிளர்ந்வதேழும் தக்கத்ததேபாடு அந்தேப் வபண்டணத் தேழுவிக் வகபாண்டு கதேறினைபார் மகபாரபாணி. 
குழல்வபாயவமபாழி குமுறிக் குமுறி அழுதேபாள.

"ததேவி! அவருடடையே கபாலம் முடிந்த விட்டைத. எங்கடளத் தேப்பி வபாழச் வசயதவிட்டு அவர் 
தபபாயவிட்டைபார். இரதவபாடு இரவபாக இடடையேபாற்று மங்கலத்திலிருந்த நபாங்கள இருவரும் 
முன்சிடறைக்குப் தபபாயவிட்டு இப்தபபாத ஒரு முக்கியே கபாரியேமபாக வந்ததேபாம். யேபாருக்கும் வதேரியேபாமல் மூடு
பல்லக்கில் வந்ததேபாம். அரண்மடனைக்கு அருகில் வந்தே தபபாத இந்தேக் கலகக்கபாரர்கள எப்படிதயேபா 
வதேரிந்த வகபாண்டு தரத்தேத் வதேபாடைங்கி விட்டைபார்கள. நல்ல தவடளயேபாகக் கபாப்பபாற்றி அபயேமளித்தீர்கள. 
தேம்முடடையே அந்திம தநரத்தில் மகபாமண்டைதலசுவரர் தேங்களிடைம் தசர்த்த விடைச் வசபால்லி ஓர் ஓடலடயே 
என்னிடைம் அளித்தச் வசன்றைபார்" என்று வசபால்லிக் வகபாண்தடை இடுப்பிலிருந்த அந்தே ஓடலடயே எடுத்தேபான்
தசந்தேன். தக்கம் அவன் குரடலதயே மபாற்றியிருந்தேத.
---------
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3.24. சிடதேந்தே கனைவுகள

அரண்மடனைக் தகபாட்டடைக் கதேவுகள எல்லபாம் மூடைப்பட்டு விட்டைனை. வவளிப்புறைம் பரபாந்தேகப் வபரு 
வபாயிலுக்கு அப்பபால் கலகக் கூட்டைம் வவளளவமனைப் வபருகிக் வகபாண்டிருந்தேத. கலகக்கபாரர்களின் 
வவளிக் கூப்பபாடுகள பயேங்கரமபாக ஒலித்தேனை. தசந்தேடனையும், குழல்வபாயவமபாழிடயேயும் வவளிதயே 
அனுப்பபாவிட்டைபால் கதேடவ இடித்தக் வகபாண்டு உளதள புகுந்த விடைப் தபபாவதேபாகப் பயேமுறுத்திக் 
வகபாண்டிருந்தேபார்கள அவர்கள.

இத்தேடகயே பயேங்கரமபானை சூழ்நிடல வவளிதயே நிலவிக் வகபாண்டிருக்கும் தபபாததேபான் தசந்தேன் தேபான் 
வகபாண்டு வந்திருந்தே மகபாமண்டைதலசுவரரின் இறுதிக் கபாலத்தில் எழுதேப்பட்டை ஓடலச் சுருடள விரித்த 
மகபாரபாணியிடைம் வகபாடுத்தேபான்.

"இரபாசசிம்மபா! இடதேப் படித்தச் வசபால்" என்று குமபாரபபாண்டியேனிடைம் அடதேக் வகபாடுத்தேபார் மகபாரபாணி. 
தக்கம் அடடைக்கும் நலிந்தே குரலும், நீரரும்பும் கண்களுமபாக அவர் அப்தபபாத ததேபாற்றைமளித்தே நிடல 
எல்தலபாருடடையே உளளங்கடளயும் உருக்கியேத. தசந்தேனும் கண்கலங்கிப் தபபாய வபாட்டைத்ததேபாடு 
கபாட்சியேளித்தேபான். குழல்வபாயவமபாழி தேடல நிமிரதவ இல்டல. கண்கள சிவந்த முகம் வீங்கி அழுதேழுத 
தசபாகம் பதிந்தே தகபாலத்தில் நின்றைபாள அவள. மற்றைவர்கள அடமதியேபாக நின்று வகபாண்டிருந்தேபார்கள. 
குமபாரபபாண்டியேன் எல்தலபாரும் தகட்கும்படியேபாக மகபாமண்டைதலசுவரரின் இறுதித் திருமுக ஓடலடயே 
இடரந்த படித்தேபான்.

"அன்புக்கும், மதிப்புக்கும் உரியே மகபாரபாணி வபானைவன்மபாததேவிக்கு, இடடையேபாற்று மங்கலம் நம்பி 
இறுதியேபாக எழுதம் திருமுகம். ததேவி, இந்தேத் திருமுக ஓடலடயே நீங்கள படிக்கு முன் நபான் இவ்வுலக 
வபாழ்வினின்று விடடைவபற்றுச் வசன்று விடுதவன். என்னுடடையே மரணத்தக்கபாக நீங்கதளபா, 
குமபாரபபாண்டியேதரபா சற்தறைனும் வருந்தே தவண்டியேதில்டல. இந்தே விநபாடிக்குப் பின் இனி ஒரு கணம் 
வபாழ்ந்தேபாலும் நபாதனைபா என் அறிதவபா எதிலும் வவற்றி வபறை முடியேபாத. தீபத்தில் எண்வணய வற்றியேதம் 
திரியும், சுடைருதம அழிந்த விடுகிறை மபாதிரி நல்விடனைப் பயேன் நீங்கியேதம் எவ்வளவு வபரியே 
மனிதேரபாயிருந்தேபாலும் அறிவும், முயேற்சியும் பயேன்படைபாத! அருள கலக்கபாதே முரட்டு அறிவுக்கு என்றைபாவத 
ஒருநபாள இந்தேத் ததேபால்வி ஏற்படைத்தேபான் வசயயும். தேளபதி வல்லபாளததேவன் என்டனைச் சரியேபாகப் புரிந்த 
வகபாளளபாமதல என்வனைன்னைதவபா வசயத விட்டைபான். அடதேப் தபபால் இறுதியில் சில சமயேம் நபானும் 
அவடனைப் புரிந்த வகபாளளபாமல் என்வனைன்னைதவபா வசயத விட்தடைன். அறிவும் வீரமும் படகத்தக் 
வகபாண்டைதேபால் ஒரு நபாட்டுக்கு எவ்வளவு வகடுதேல்கள? எப்தபபாதேபாவத முடிந்தேபால் ஒதர ஒரு சந்ததேகத்டதே 
மட்டும் நீங்கள தேளபதிக்குத் வதேளிவு வசயத விடை தவண்டும். 'அவன் தேங்டகயின் மரணத்தக்கு நபான் 
கபாரணமில்டல' என்பத தேபான் நீங்கள அவனுக்குத் வதேளிவு வசயயே தவண்டியே வமய. வபரியே 
கபாரியேங்கடள நிடறைதவற்றை முடியேபாமல் இலட்சியே பங்கமும் மபானைக்தகடும் ஏற்பட்டைபால் வடைக்கு தநபாக்கி 
உண்ணபா தநபான்பிருந்த உயிர் விடுவத நம் தேமிழ்க் குலத்த மரபு. நபானும் இடடையேபாற்று மங்கலத்தச் 
சிவன் தகபாயில் குறைட்டில் அமர்ந்த வடைக்கு தநபாக்கி இந்தே வபாழ்டவ முடித்தக் வகபாளளத் தீர்மபானித்த 
விட்தடைன். சபாவு தீர்மபானைப்படிதேபான் வரதவண்டு வமன்பதில்டலதயே? என் தீர்மபானைத்டதே முந்திக் 
வகபாண்டு வந்தேபாலும் அடதே வரதவற்க நபான் தேயேங்க மபாட்தடைன்.

"இந்தேக் கடடைசி தநரத்தில் யேபாரும், எப்தபபாதம், எதிர்பபாரபாதே ஒரு கபாரியேத்டதே நபான் வசயயேப் தபபாகிதறைன். 
இத்தேடனைக் கபாலமபாக என்னிடைம் உண்டமயேபாக ஊழியேம் வசயதே நபாரபாயேணன் தசந்தேனுக்கு என் மகள 
குழல்வபாயவமபாழிடயே மணம் முடித்தக் வகபாடுத்த விடைப் தபபாகிதறைன். இடதே விடைப் வபரியே நன்றி 
அவனுக்கு நபான் தவவறைன்னை வசயயே முடியும்?..."

இடரந்தே குரலில் படித்தக் வகபாண்தடை வந்தே குமபார பபாண்டியேன் படிப்படதே நிறுத்தி விட்டுத் தேடல 
நிமிர்ந்த தசந்தேடனையும், குழல்வபாயவமபாழிடயேயும் மபாறிமபாறிப் பபார்த்தேபான். அடைபாடைபா! அப்தபபாத 
குமபாரபபாண்டியேனின் முகத்தில்தேபான் எத்தேடனை விதேமபானை உணர்ச்சிச் சபாயேல்கள சங்கமமபாகின்றைனை. 
அவடனைப் தபபாலதவ மற்றைவர்களுடடையே பபார்டவயும் தசந்தேன் தமலும் குழல்வபாயவமபாழியின் தமலும் 
தேபான் திரும்பிற்று. தசந்தேனும், குழல்வபாயவமபாழியும் ஏததேபா வபரியே குற்றைம் வசயத விட்டைவர்கடளப் 
தபபால் தேடல நிமிரபாமலிருந்தேபார்கள. முகத்தில் உணர்ச்சிகளின் சூறைபாவளி ததேபான்றி விழிகள சிவந்த 
தபபாயக் குழல்வபாயவமபாழியிடைம் எடதேதயேபா தகட்டு விடுவதேற்குத் தடித்தேனை குமபாரபபாண்டியேனின் 
உதேடுகள. அவதளபா அவன் முகத்டதே நிமிர்ந்த பபார்க்கதவ இல்டல. அந்தேச் சமயேத்தில், "தமதல படி" 
என்று மகபாரபாணியின் தேழுதேழுத்தே குரல் அவடனைத் தூண்டியேத. குமபாரபபாண்டியேன் தமதல 
படிக்கலபானைபான். முதேற் பகுதிடயேப் படித்தேடதே விடை இப்தபபாத அவன் குரல் டநந்திருந்தேத. "எனைக்கு 
மகளபாகப் பிறைந்தே கபாரணத்தேபால் குழல்வபாயவமபாழிக்கு இருக்கிறை அகந்டதேயும், ஆணவமும் இந்தேப் புதியே 
உறைவு மூலம் அழிந்த விடை தவண்டுவமன்பத என் ஆடச. என் வபண்டணயும், தசந்தேடனையும் 
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தன்பங்களும், படககளும் வபருகி வரும் சூழலில் தேனிதயே ஒரு பபாதகபாப்புமின்றி விட்டுச் வசல்கிதறைன். 
அவர்கள வபாழ தவண்டும். நபாட்டில் எனைக்கிருக்கும் எதிர்ப்பின் படகடம அவர்கடள அழிக்க 
முயேலபாமல் உங்களுக்கு அடடைக்கலமபாக அவர்கடள அளிக்கிதறைன். எப்படியேபாவத அவர்கடள 
வபாழவிடுங்கள. என்னுடடையே அறிவின் பிடிவபாதேங்களபால் இந்தே நபாட்டுக்கு விடளந்தே தன்பங்களுக்கபாக 
என்டனை மன்னியுங்கள. குமபாரபபாண்டியேடரயும் மன்னிக்கச் வசபால்லுங்கள. 'மகபாமண்டைதலசுவரர்' என்றை 
மனிதேடர ஒரு வகட்டை வசபாப்பனைம் கண்டைத தபபால் மறைக்க முயேலுங்கள!"

குமபாரபபாண்டியேன் அடதேப் படித்த முடித்தேபான். மடழ வபயத ஓயந்தேபாற் தபபான்றை ஒரு வடக அடமதி 
அவர்களிடடைதயே நிலவியேத. அந்தே அடமதிக்கு தநர்மபாறைபாக வவளிதயே கலகக்கபாரர்களின் வவறியேபாட்டைம் 
நடைந்த வகபாண்டிருந்தேத. பரபாந்தேகப் வபருவபாயிடல இடித்தத் தேகர்த்த விட்டு உளதள நுடழயே முயேற்சி 
வசயத வகபாண்டிருந்தேபார்கள.

மகபாமண்டைதலசுவரரின் ஓடலடயேப் படித்த முடித்தே பின் சிறித தநரம் ஒன்றும் தபசத் ததேபான்றைபாமல் 
நின்றைபார் மகபாரபாணி. குழல்வபாயவமபாழியின் உளளம் எப்படி அந்தே மணத்தக்கு உட்பட்டைவதேன்று 
புரியேபாமல் மனைங் குமுறி நின்றைபான் குமபாரபபாண்டியேன். "இரபாசசிம்மபா! வீரமும் வவற்றியும் 
அரியேடணதயேறி ஆளும் திருவும் இன்னும் உனைக்குக் கிடடைக்கிறை கபாலம் வரவில்டல தபபாலிருக்கிறைத! 
மகபாமண்டைதலசுவரதரபா தபபாயவிட்டைபார். அவருடடையே இந்தே ஓடலடயேப் படித்தே பின் என் 
நம்பிக்டககதள அழிந்த விட்டைனை தபபால் தயேரமபாயிருக்கிறைத எனைக்கு. தேளபதி ஆகபாதேவனைபாகிவிட்டைபான். 
கூற்றைத்தேடலவர்களும் ஆகபாதேவர்களபாகி விட்டைபார்கள. இனி யேபாடர நம்பி, எடதே நம்பி நபாம் வவற்றிடயே 
நிடனைக்க முடியும்? எனைக்கு ஒரு வழியும் ததேபான்றைவில்டல அப்பபா! தபபா, உன்னைபால் முடியுமபானைபால் 
இன்னும் சிறித தநரத்தக்குள இந்தே அரண்மடனைடயேக் கலகக்கபாரர் டகயில் சிக்கிவிடைபாமல் கபாப்பபாற்று. 
அதேற்குள நபான் மகபாமண்டைதலசுவரரின் வபண்டணயும், அவள கணவன் தசந்தேடனையும் இங்கிருந்த 
பபாதகபாப்பபானை இடைத்தக்குக் கூட்டிக் வகபாண்டு தபபாய விடுகிதறைன்" என்று குமபாரபபாண்டியேடனை தநபாக்கி 
தவண்டிக் வகபாண்டைபார் மகபாரபாணி.

"அம்மபா! இப்படி ஒதரயேடியேபாக நம்பிக்டகயிழந்த தபசினைபால் என்னை வசயயே முடியும்? நபாம் இருவரும் 
தேளபதிடயேயும் கூற்றைத் தேடலவர்கடளயும் சந்தித்தப் தபசிச் சமபாதேபானைப்படுத்தேலபாம்" என்றைபான் 
இரபாசசிம்மன்.

"மகதனை! இந்தே நபாட்டின் வவற்றிடயேப் பற்றிக் கவடலப்பட்டைபால் என்னிடைம் அடடைக்கலம் 
அளிக்கப்பட்டை இவர்கடள யேபார் கபாப்பபாற்றுவத? இவர்களுக்கு அழிவு வரபாமல் வபாழடவக்க 
தவண்டுவமன்பத மகபாமண்டைதலசுவரருடடையே கடடைசி ஆடச. அடதே நபான் முதேலில் நிடறைதவற்றியேபாக 
தவண்டும். நம்பிக்டகடயேக் கபாப்பபாற்றியே பின் நபாட்டடைக் கபாப்பபாற்றை வருகிதறைன். நீ தபபாய நபான் 
கூறியேபடி வபாயிற்புறைத்தக் கபாவடல உறுதியேபாக்கு... நிற்கபாததே... உடைதனை வசல்!" - மகபாரபாணியின் குரலில் 
பரபரப்பு நிடறைந்திருந்தேத. கடடைசியேபாக ஒருமுடறை குழல்வபாயவமபாழிடயேப் பபார்த்தவிட்டு நடைந்தேபான் 
இரபாசசிம்மன். அவன் கபாவடல வகட்டிப் படுத்தவதேற்கபாக பரபாந்தேகப் வபருவபாயிலுக்குச் வசன்றைதம், 
தசந்தேடனையும், குழல்வபாயவமபாழிடயேயும் தேழுவி அடழத்தக் வகபாண்டு தேமத அந்தேரங்க அடறைக்குச் 
வசன்றைபார் மகபாரபாணி. புவனை தமபாகினிடயேக் கூப்பிட்டு, "புவனை தமபாகினி! இந்தே அரண்மடனைக் 
கருவூலத்திலுளள விடலமதிப்பற்றை உயேர்ந்தே ஆடடையேணிகலன்கடளவயேல்லபாம் ததேர்ந்வதேடுத்த இந்தேப் 
வபண்டண அலங்கரித்த வபா" என்று வசபால்லிக் குழல்வபாயவமபாழிடயே அவளுடைன் ஆவதலபாடு 
அனுப்பினைபார்.

தசந்தேன் எவ்வளதவபா மறுத்தம் தகட்கபாமல் அவடனையும் பட்டுப் பீதேபாம்பரங்கள உடுத்தி மணக்தகபாலம் 
பூண்டு வரச் வசயதேபார். பவழக்கனிவபாயேர், ஆசிரியேர், விலபாசினி எல்தலபாடரயும் சூழ இருக்கச் வசயத 
குழல்வபாயவமபாழிடயேயும் தசந்தேடனையும் மபாடல மபாற்றிக் வகபாளளுமபாறு வசயத மணக்தகபாலம் கண்டு 
மகிழ்ந்தேபார். எல்தலபாருமபாகச் தசர்ந்த மணமக்களுக்கு மங்கல வபாழ்த்தக் கூறினைபார்கள. அந்தேச் சமயேத்தில் 
இரபாசசிம்மன் தவகமபாகவும், பரபரப்பபாகவும் அங்தக ஓடி வந்தேபான். அவன் முகத்தில் பயேமும், 
குழப்பமும் வதேன்பட்டைனை.

"அம்மபா! பரபாந்தேகப் வபருவபாயில் தேகர்ந்த விட்டைத. கலகக்கபாரர்கள உளதள புகுந்த விட்டைபார்கள. 
இப்தபபாதிருக்கிறை வவறிடயேயும் ஆதவசத்டதேயும் பபார்த்தேபால் அவர்கடளச் சமபாதேபானைப்படுத்தே முடியேபாத 
தபபாலிருக்கிறைத. 'மகபாமண்டைதலசுவரரின் மகடளயும் ஒற்றைடனையும் வகபான்று பழிவபாங்குதவபாம்' என்று 
கூச்சலிட்டுக் வகபாண்டு வகபாடல வவறிதயேபாடு ஓடி வருகிறைபார்கள. ஒரு விநபாடி கூடை இனிதமல் இங்தக 
தேபாமதிப்பதேற்கில்டல. எப்படியேபாவத இவர்கடளக் கபாப்பபாற்றை தவண்டும்" என்று கலவரம் மிகுந்தே 
குரலில் பதேற்றைத்ததேபாடு கூறினைபான் குமபாரபபாண்டியேன். குழல்வபாயவமபாழிடயே மணக்தகபாலத்தில் கண்டை 
தபபாத அந்தேக் குழம்பியே சூழ்நிடலயிலும் ஏததேபா சில வமல்லியே உணர்ச்சிகள அவன் உளளத்டதேக் 
கசக்கிப் பிழிவத தபபாலிருந்தேத. அவன் தேன் மனைத்டதேயும் கண்கடளயும் அடைக்கிக் வகபாண்டைபான். 
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ஏக்கத்டதேப் வபருமூச்சபாக வவளித் தேளளினைபான். எங்தகபா வவறித்த தநபாக்கியேவபாறு நின்றை மகபாரபாணி 
அவடனைப் பபார்த்தக் கூறினைபார்:

"இரபாசசிம்மபா! எல்தலபாரும் வவளிதயேறி விடைலபாம். உனைக்கும் எனைக்கும் இந்தே அரண்மடனையில் ஒரு 
தவடலயும் இல்டல. உன்னுடடையே எண்ணங்களும், என்னுடடையே ஆடசகளும் நிடறைதவறும் கபாலம் 
இன்னும் வரவில்டல தபபாலிருக்கிறைத. பபாண்டியேப் தபரரசின் வபருடமயும், புகழும் பரவுவதேற்குரியே 
நிடல உன் தேந்டதேயின் கபாலத்தக்குப் பின் இல்டலதயேபா என்னைதவபா? நபாம் வகபாடுத்த டவத்தேத 
அவ்வளவு தேபான். கவடலப்பட்டுப் பயேனில்டல. நீ தபபாய அந்தேப்புரத்தக்குள நுடழயும் பிரதேபானை 
வபாயில்கடள அடடைத்த விடை ஏற்பபாடு வசய. தபபார்க்கபாலங்களில் அரண்மடனைப் வபண்கள தேப்பி 
வவளிதயேறுவதேற்கபாக நந்தேவனைத்த நீரபாழி மண்டைபத்தக்கருகிலிருந்த ஒரு சுரங்க வழி தபபாகிறைத. நீயும் 
வபா! நபாவமல்தலபாரும் அந்தே வழியேபாக வவளிதயேறி விடைலபாம். சுசீந்திரத்தக்கு அருகிலுளள பபாதிரித் 
ததேபாட்டைத்தில் வகபாண்டு தபபாயவிடும் அந்தே வழி. அங்கிருந்த பவழக்கனிவபாயேர் முதேலியேவர்கதளபாடு 
தசந்தேடனையும் குழல்வபாயவமபாழிடயேயும் பபாதகபாப்பபாக முன்சிடறைக்கு அனுப்பி டவத்த விடைலபாம். 
அறைக்தகபாட்டைத்தில் தபபாயத் தேங்கிக் வகபாண்டைபால் பின்பு அவர்கள பபாடு கவடலயில்டல" என்று 
மகபாரபாணி கூறியே தபபாத தசந்தேன் குறுக்கிட்டைபான்: "ததேவி! எங்கள இருவருக்கபாகவும் தேபாங்கள 
தன்பப்படைக்கூடைபாத. நபாங்கள முன்சிடறையில் என் தேடமயேதனைபாடு தபபாயத் தேங்கிவிட்டைபால் பின்பு 
எங்களுக்கு ஒரு குடறையும் வரபாமல் அவர்கள பபார்த்தக் வகபாளவபார்கள. கலகக்கபாரர்களின் படகடமயும், 
பழிவபாங்கும் வவறியும் உளளவடர நபாங்களும் இருக்கிறை இடைம் வதேரியேபாமல் மடறைந்த 
வபாழ்வதேற்குத்தேபான் விரும்புகிதறைபாம்" என்று நபாரபாயேணன் தசந்தேன் பணிவுடைனும் குடழவுடைனும் 
தமற்கண்டைவபாறு தபசினைபான்.

"எப்படிதயேபா நன்றைபாக வபாழதவண்டும் நீங்கள. அத மகபாமண்டைதலசுவரரின் கடடைசி ஆடச. அடதேக் 
கபாப்பபாற்றுவதேற்கும், நிடறைதவற்றுவதேற்கும் நபான் கடைடமப்பட்டைவள. வபாருங்கள, நபாம் இங்கிருந்த 
வவளிதயேறிச் வசல்ல தவண்டியே தநரம் வந்த விட்டைத. புவனை தமபாகினி! நீ அந்தேத் தீபத்டதே எடுத்தக் 
வகபாள. சுரங்கப் பபாடதேக்குள இருட்டு அதிகமபாக இருக்கும்" என்று கூறிக் வகபாண்தடை முன்னைபால் நடைந்தேபார் 
மகபாரபாணி. குமபாரபபாண்டியேன் அந்தேப்புரத்தக் கதேடவ அடடைத்தப் பபாதகபாப்பு ஏற்பபாடுகடளச் 
வசயதவிட்டு அவர்கதளபாடு வந்த தசர்ந்த வகபாண்டைபான். அந்தேச் சமயேத்தில் அவனுடடையே முகத்டதேக் 
கபாண்பவர்களுக்கு உலகத்திலுளள நிரபாடசவயேல்லபாம் அங்தக வந்த குடி வகபாண்டு விட்டைத தபபால் 
ததேபான்றியேத. தபபார்க்களத்தில் சக்கதசனைபாபதியிடைம் வபாக்களித்த விட்டு இரதவபாடு இரவபாகக் 
கிளம்பியேதபபாத அவன் மனைத்தில் உருவபாகி எழுந்த ஓங்கி நின்றை நம்பிக்டக மபாளிடக இப்தபபாத 
தேடரமட்டைமபாகி விட்டைடதேப் தபபால் ஒரு தேபாழ்வு மனைப்பபான்டம ஏற்பட்டைத. மகபாமண்டைதலசுவரரின் 
மரணம், குழல்வபாயவமபாழியின் விதனைபாதேமபானை திருமணம், கலகக் கூட்டைத்தின் பழிவபாங்கும் வவறி, 
மகபாரபாணியின் அவநம்பிக்டக எல்லபாவற்டறையும் ஒன்று தசர்த்த நிடனைக்கும் தபபாத தேன்னுடடையே இனியே
கனைவுகளில் வபரும்பகுதி அழிக்கப்பட்டு விட்டைத தபபால் உணர்ந்தேபான் அவன். அன்வறைபாரு நபாள 
மடழயும், புயேலும் வீசியே இரவில் ஈழ நபாட்டுக் கபாட்டில் பபாழ்மண்டைபத்த இருளில் உட்கபார்ந்த 
வபாழ்க்டகயின் முழுடமடயேப் பற்றிச் சிந்தித்தேடதே மறுபடியும் நிடனைத்தப் வபருமூச்சு விட்டைபான் அவன்.

அவர்கள எல்தலபாரும் நந்தேவனைத்தக்குப் தபபாயச் சுரங்கப்பபாடதே ஆரம்பிக்கிறை இடைத்டதே அடடைந்தேனைர். 
விதிடயேப் பின் வதேபாடைரும் தபடதே மனிதேடனைப் தபபால் குமபாரபபாண்டியேனும் அவர்கடளப் பின்பற்றி 
அங்தக வசன்றைபான். அவன் முகத்டதே ஏறிட்டுப் பபார்த்தக் வகபாண்தடை தக்கம் வடியும் குரலில் "வசல்வபா! 
உன் முன்தனைபார் மன்னைபாதிமன்னைரபாக வபாழ்ந்த இறைந்தே இந்தே அரண்மடனைடயே இறுதியேபாக ஒருமுடறை 
பபார்த்தக் வகபாள. இனி இந்தே மபாவபரும் அரண்மடனை இருப்பதம், இல்லபாதேதம் உனைக்குக் கிடடைப்பதம், 
கிடடைக்கபாதேதம் விதியின் ஆடணடயேப் வபபாறுத்தேத" என்றைபார் மகபாரபாணி. இரபாசசிம்மன் நிமிர்ந்த 
பபார்த்தேபான். கதேவுகள உடடையும், சுவர்கள இடிபடும் ஒலியுமபாக அந்தே அரச மபாளிடக முடிவின் 
எல்டலயில் இருந்தேத. எல்லபாரும் சுரங்க வழிக்குள இறைங்கிவிட்டைனைர். புவனை தமபாகினி தீபத்ததேபாடு 
முன்னைபால் வசன்றைபாள. கடடைசியேபாகக் குமபாரபபாண்டியேனும் அதேற்குள இறைங்கி மடறைந்தேபான். ஊழ்விடனைதயே
சுரங்கமபாகி வழிநடைத்திச் வசல்கிறை மபாதிரி ஒரு வபபாயத் ததேபாற்றைம் உண்டைபாயிற்று.

எல்தலபாரும் சுரங்க வழியில் நடைந்த வசல்லும் தபபாத ஓரிடைத்தில் தசந்தேன் விடரவபாக நடைந்த முன்வசன்று
விட்டைதேபால் குழல்வபாயவமபாழி சற்றுப் பின் தேங்கிச் வசன்றைபாள. தேளர்ந்த தவண்டு வமன்னைடடையில் 
வமதவபாகச் வசன்று அவடள வநருங்கினைபான் குமபாரபபாண்டியேன். வகபாதிக்கும் மனைத்தடைன் ஏததேபா ஒரு 
தகளவிடயே அவளிடைம் தகட்டு விடைத் தடித்தேபான் அவன். ஆனைபால் குழல்வபாயவமபாழி அவடனை அருகில் 
வநருங்கவிடைவில்டல. அவன் விடரந்த வருவத கண்டு தேபான் முந்திக் வகபாண்டு வசன்றுவிட்டைபாள. 
அப்படி அவள நடடைடயே தவகப்படுத்திக் வகபாண்டு முந்தினை தபபாத அவளுடடையே கூந்தேலிலிருந்த 
இரண்டு மல்லிடகப் பூக்கள உதிர்ந்தேனை. அவடள வநருங்கி ஏததேபா தகளவி தகட்கும் தடிப்புடைதனை வந்தே 
குமபாரபபாண்டியேனின் கபாலடியில் அந்தே மல்லிடகப் பூக்கள மிதிப்பட்டைதம் அப்படிதயே தேயேங்கி 
நின்றுவிட்டைபான். கபாலில் மிதிபட்டை பூக்கடளயும் முன்னைபால் விடரந்த வசன்று தசந்தேடனை ஒட்டி நடைக்கும் 
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குழல்வபாயவமபாழிடயேயும் மபாறி மபாறிப் பபார்த்தக் வகபாண்தடை சிறித தநரம் நின்றைபான் அவன். 
அவனுடடையே மனைத்தக்குள ஏததேபா ஒரு வமல்லியே உணர்வும் அப்படி மிதிபட்டு விட்டைத தபபாலிருந்தேத. 
மிதிபட்டை பூக்கடளத் திருப்பித் திருப்பிப் பபார்த்தக் வகபாண்தடை தமதல நடைந்தேபான் குமபாரபபாண்டியேன். 
சுரங்கப் பபாடதே முடிந்த வவளிதயேறுகிறை வடரயில் யேபாதரபாடும் யேபாரும் தபசிக் வகபாளளவில்டல.

சுசீந்திரம் பபாதிரித் ததேபாட்டைம் வந்தேத. மகபாரபாணி குழல்வபாயவமபாழிடயேயும், தசந்தேடனையும் டகடயேப் 
பற்றிப் பவழக்கனிவபாயேரிடைம் ஒப்படடைத்தேபார். "பவழக்கனிவபாயேதர! அதேங்தகபாட்டைபாசிரியேதர! இவர்கடள
முன்சிடறை அறைக்தகபாட்டைத்தில் வகபாண்டு தபபாயச் தசர்க்க தவண்டியேத உங்கள வபபாறுப்பு. 
கடலகளுக்கும், மணியேம்பலத்தக்கும் என்றும் அழிவில்டல. நீங்கள உளளவடர தசந்தேனும், 
குழல்வபாயவமபாழியும் வபாழ்வடதேக் கண்டு வபாழ்ந்த மகிழுங்கள!" என்று மகபாரபாணி கூறியே தபபாத, 
"ததேவி! தேபாங்களும் கபாந்தேளூர் மணியேம்பலத்தில் வந்த எங்களுடைதனை இருந்த விடைலபாதம!" என்றைபார் 
பவழக்கனிவபாயேர்.

"நபான் இருக்க தவண்டியே இடைத்டதே நபாதனை முடிவு வசயத வகபாண்டு விட்தடைன். நீங்கள தபபாய 
வபாருங்கள" என்று கண்டிப்பபாகச் வசபான்னைபார் மகபாரபாணி. யேபாரும் மறுத்தப் தபச முடியேவில்டல. 
மகபாரபாணிடயேயும், குமபாரபபாண்டியேடனையும் வணங்கி விடடைவபற்றுக் வகபாண்டு எல்தலபாரும் 
புறைப்பட்டுப் தபபாயவிட்டைபார்கள. புவனை தமபாகினி ஒருத்தி மட்டும் மகபாரபாணியேபாதரபாடு இருந்த 
வகபாண்டைபாள.

"மகதனை! தமகத்தேபால் மடறைக்கப்படும் சந்திரடனைப் தபபால் இன்னும் சிறித கபாலம் பபாண்டி நபாடு படகவர் 
ஆட்சியில் தேபான் இருக்க தவண்டும் தபபாலிருக்கிறைத. என்டனைப் பிறைந்தே வீட்டில் - தசர நபாட்டு 
வஞ்சமபாநகரத்தில் வகபாண்டு தபபாயவிடை ஏற்பபாடு வசய. இந்தேப் வபண் புவனைதமபாகினி என்தனைபாடு 
தடண வருவபாள. எங்கு தபபாய என்னை வசயவபாதயேபா? மறுபடியும் நீ ஆளபாகி இந்தே நபாட்டடை வவன்று 
ஆளவதேற்கு வந்தேபால் அப்தபபாத நபான் உயிதரபாடு இருந்தேபால் நபாம் மீண்டும் சந்திப்தபபாம்" என்று 
மகபாரபாணி கூறியே தபபாத குமபாரபபாண்டியேன் உணர்ச்சி வசப்பட்டுச் சிறு பிளடளதபபால் அழுத விட்டைபான். 
வஞ்சிமபாநகர் புறைப்படு முன் வதேன்பபாண்டி நபாட்டுக் தகபாவில்களுக்வகல்லபாம் கடடைசியேபாக ஒரு முடறை 
வசன்று தேரிசனைம் வசயயே தவண்டுவமன்று மகபாரபாணி ஆடசப்பட்டைபார். அந்தே ஆடசடயே நிடறைதவற்றை 
இரண்டு நபாட்கள வசலவழித்தேபான் குமபாரபபாண்டியேன். மூன்றைபாம் நபாள கபாடல ஒரு பல்லக்கும் 
சுமப்பதேற்கு ஆட்களும் ததேடி மகபாரபாணிடயேயும், புவனைதமபாகினிடயேயும் ஏற்றி அனுப்பினைபான். 
அப்தபபாத, "அம்மபா! வஞ்சிமபாநகரத்தக்கு இங்கிருந்த அதிக நபாட்கள பயேணம் வசயயே தவண்டும். 
கவனைமபாகப் தபபாயச் தசருங்கள. நபான் தபபார்க்களத்தக்குப் தபபாய தபபாடரக் கவனிக்கிதறைன். நல்விடனை 
இருந்தேபால் மறுபடியும் சந்திப்தபபாம்!" என்று மனைங் கலங்கிக் கூறினைபான்.

"இரபாசசிம்மபா! உனைக்கு என் பயேணத்டதேப் பற்றிக் கவடல தவண்டைபாம் - வஞ்சிமபாநகரப் பயேணத்டதே விடை 
நீண்டை வபாழ்க்டகப் பயேணத்டதே நபான் கண்டைபாயிற்று. இனிப் பயேமில்டல. தபபாய வபா! வவற்றியேபானைபால் 
வவன்று வபா. ததேபால்வியேபானைபால் எங்தகயேபாவத தபபாய மறுபடியும் வவற்றிக்கு முயேற்சி வசய" என்று அவன்
மனைக் கலக்கத்டதேத் ததேற்றி வபாழ்த்திவிட்டு நிம்மதியேபாக வஞ்சிமபாநகரத்தக்குப் புறைப்பட்டைபார் மகபாரபாணி. 
தேபாடயேத் தேன்னிடைமிருந்த பிரிக்கும் அந்தேப் பல்லக்குப் தபபாவடதேதயே பபார்த்தக் வகபாண்டு நின்றை 
குமபாரபபாண்டியேன் அதேன் ததேபாற்றைம் கண் பபார்டவயிலிருந்த மடறைந்தேதம் கண்ணில் தளிர்த்தே நீர் 
முத்தக்கடளத் தடடைத்தக் வகபாண்டு திரும்பினைபான். நபான்கு புறைமும் விழிகள பபார்க்க முடிந்தே அளவு 
சுற்றிலும் பபார்த்தேபான். தமதல வபானைத்டதே அண்ணபாந்த தநபாக்கினைபான். அந்தேத் வதேன் பபாண்டி நபாடு, அதேன் 
வளம், அதேன் அழகு, அதேன் வசல்வங்கள, அதேன் வதேயவத் திருக்தகபாவில்கள எல்லபாம் சூனியேமபாயப் பபாழ்
வவளியேபாய ஒன்றுமற்றை பழம் வபபாயகளபாகத் திடீவரன்று மபாறிவிட்டைனை தபபாலிருந்தேத. தேன் 
வபருடமடயேயும், புகடழயும், இளவரசன் என்றை பதேவிடயேயும் மறைந்த எவதனைபா ஒரு தபடதே இடளஞன் 
தபபால் நடைந்தேபான் அவன்.
-------
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3.25. புதியேததேபார் வபரு வபாழ்வு

மகபாரபாணிடயே வஞ்சிமபா நகரத்தக்குச் சிவிடக ஏற்றியேனுப்பி விட்டு தபபார்க்களம் தநபாக்கிப் புறைப்பட்டை 
குமபாரபபாண்டியேன் நடு வழியிதலதயே அந்தேத் தன்பச் வசயதிடயேத் வதேரிந்த வகபாண்டைபான். 
தவதேடனைப்படுகிறை அளவு கூடை அவன் உளளத்தில் அப்தபபாத வதேம்பில்டல. 'முதேல் நபாள கபாடல 
பதிவனைபாரு நபாழிடகயேளவில் வவளளூடர வடைதிடசப் படடைகள டகப்பற்றி விட்டைனைவபாம். 
சக்கதசனைபாபதியும் அவதரபாடு எஞ்சியிருந்தே ஈழநபாட்டு வீரர்களும் விழிஞத்தக்கு ஓடிக் கப்பதலறி 
விட்டைபார்களபாம்' என்றை வசயதிதேபான் அத. அடதேத் வதேரிந்த வகபாண்டைவுடைன், 'சக்கதசனைபாபதியின் தமல் 
குற்றைமில்டல! அவர் என்னை வசயவபார்? பபாவம், பதிவனைபாரு நபாழிடக வடர என்டனை எதிர்பபார்த்திருப்பபார். 
நபான் மட்டுவமன்னை? நபானும் தபபாக தவண்டியேததேபான். எனைக்கு மட்டும் இங்தக என்னை டவத்திருக்கிறைத? 
வவற்றிடயே நிடனைத்த வந்ததேன். எல்லபா வடகயிலும் ததேபால்விதேபான் கிடடைத்தேத. பரவபாயில்டல. இந்தேப் 
பரந்தே உலகத்தில் எங்தகயேபாவத ஒரு மூடலயில் என் ஏக்கங்கடளயும் நிரபாடசகடளயும் சுமந்த வகபாண்டு
வபாழ்வதேற்கு இடைமில்லபாமலபா தபபாயவிடைப் தபபாகிறைத? ஏக்கங்களும், நிரபாடசகளும், ததேபால்விகளும், 
அவநம்பிக்டககளும் இருக்கின்றைவடர நபான் வவற்றிடயே எண்ணித் தடித்தக் வகபாண்தடை இருப்தபன்!' 
என்று தேனைக்குத் தேபாதனை வமல்லச் வசபால்லிக் வகபாண்டைபான். தேன் எண்ணத்டதே மபாற்றிக் வகபாண்டு தவறு 
ஏததேபா ஒரு முடிவுக்கு வந்தேவன் தபபால் திரும்பி விழிஞத்தக்குப் புறைப்பட்டைபான் அவன். தசபார்வும், 
தயேரமும் தேன் மனைத்திலிருந்த நீங்கித் ததேபால்விகடள மறைந்த தபபாக தவண்டுமபானைபால் அப்படி மறைக்கச் 
வசயவதேற்குரியே ஏற்றை பரிபூரணமபானை உல்லபாச நிடனைவு ஒன்று அப்தபபாத அவனுக்குத் ததேடவப்பட்டைத. 
முழுடமயும், வசழுடமயும் நிடறைந்தே அந்தே உல்லபாசம் தேனைக்குக் கிடடைக்க முடியுவமன்தறை அவனுக்குத் 
ததேபான்றியேத. கண்கடள வமல்ல மூடி மனைத்திலிருந்தே மற்றை எண்ணக் குப்டபகடளவயேல்லபாம் 
ஒதக்கிவயேறிந்த நிடனைடவ ஒருடமப்படுத்தி எடதேதயேபா நிடனைக்க முயேன்றைபான் அவன்.

அடுத்தே கணதம அந்தே முயேற்சிக்கு வவற்றி கிடடைத்தேத. வகபாவ்டவச் வசவ்வபாயும் அதில் குமிண் 
சிரிப்புமபாக மண்ணுலகத்தச் சூதவபாதகள பதியேபாதே மதிவதேனைம் ஒன்று குமபாரபபாண்டியேனின் உருவவளித் 
ததேபாற்றைத்தில் வதேரிந்தேத. 'கபாலம் கபாலமபாய வளர்ந்ததேபாடும் நபாட்களின் சுழற்சிடயேக் கணக்கிட்டுக் 
வகபாண்டு உங்களுக்கபாகதவ ததேயந்த ஓயந்த தபபாயக் வகபாண்டிருக்கிதறைன். நீங்கள எப்தபபாத வந்த என் 
தேவத்தக்கு வவற்றிடயேக் வகபாடுக்கப் தபபாகிறீர்கள?' - என்று அந்தே அழகு முகத்தின் பவழ இதேழ்கள 
திறைந்த தேன் கபாதேருதக வமல்ல வினைவுவத தபபால் ஓர் உணர்ச்சிப் பிரடம அவனுக்கு ஏற்பட்டைத. 
'மின்னைலில் ஒளிவயேடுத்த முகில்தேனில் குழல் வதேபாடுத்த' என்று அந்தே மகபா வசபௌந்தேரியேத்டதே வியேந்த 
அதேனைபால் தூண்டைப்வபற்றுத் தேபான் முன்பு பபாடியே கவிடதேடயே அவன் முணுமுணுத்தேபான். இவ்வபாறைபாக 
விழிஞத்தக்குச் வசல்லும் தபபாத அவன் நடைந்த வசல்லவில்டல. மதிவதேனி என்னும் இனியே 
நிடனைவுகடளத் வதேன்றைல் கபாற்றின் அடலகளபாக்கித் தேன் உணர்வுகடள மிதேக்கச் வசயத விடரந்தேபான். 
அந்தே விடரவில் அவன் மனைம் தேபாங்கிக் வகபாண்டிருந்தே நிடனைவும், கனைவும், உணர்வும் எல்லபாம் ஒன்தறை 
ஒன்றுதேபான். அததேபான் மதிவதேனி என்னும் எழில்.

குமபாரபபாண்டியேன் விழிஞத்டதே அடடையும் தபபாத இரவு நீண்டு வளர்ந்திருந்தேத. விழிஞத்த அரச 
மபாளிடகக்குப் தபபாய அங்கிருந்தே குதிடரக்கபாரக் கிழவடனை எழுப்பி அவனிடைம் இருந்த வலம்புரிச் 
சங்டகப் வபற்றுக் வகபாண்டு தடறைமுகத்தக்குச் வசன்றைபான் அவன். ஆள நடைமபாட்டைம் குடறைந்திருந்தே அந்தே
இரவு தநரத்தில் தேன்டனை இன்னைபாவரன்று எவரும் அடடையேபாளம் கண்டு வகபாளள விடைபாமல் ஒதங்கித் 
தேயேங்கி நடைந்தேபான் அவன். 'வதேன்பபாண்டி நபாட்டின் வளமும் வபருடமயும் மிக்க ஒதர தடறைமுகப் 
பட்டினைமபாக தமற்குக் கடைற்கடரயில் இலங்கும் அந்தே நகரம் இன்னும் இரண்வடைபாரு நபாட்களில் 
வடைதிடசயேரசர்களின் ஆதிக்கத்தக்கு உட்பட்டு விடும். அதேன் பின் எங்கு தநபாக்கினும் தசபாழர் 
புலிக்வகபாடி பறைக்கும்! அதேற்கப்புறைம் சிறித கபாலத்தில் அவ்வழகியே தடறைமுக நகரம் ஒரு கபாலத்தில் 
பபாண்டியேர்களுக்குச் வசபாந்தேமபாக இருந்தேத என்று பழங்கடதே தபசுவததேபாடு நின்று தபபாகும்' என்று 
இப்படிவயேல்லபாம் நிடனைத்தே தபபாத குமபாரபபாண்டியேனுக்கு மனைம் வகபாதிக்கத்தேபான் வசயதேத. 
தயேரத்ததேபாடு நடைந்த தபபாயப் புறைப்படுவதேற்குத் தேயேபாரபாக இருந்தே ஒரு யேவனைக் கப்பலில் ஏறினைபான் அவன்.
இருளபாயிருந்தேபாலும் அவன் ஏறுவடதேக் கப்பலின் தேளத்திலிருந்த பபார்த்த விட்டை மீகபாமன் ஓடி வந்த 
ஏறைக்கூடைபாவதேன்று விழிகடள உருட்டிக் தகபாபத்ததேபாடு பபார்த்தப் பயேமுறுத்தினைபான்.

அவன் தேடுப்பதேன் குறிப்டபப் புரிந்த வகபாண்டை குமபாரபபாண்டியேன் வமல்லச் சிரித்தக் வகபாண்தடை தேன் 
இரண்டு முன் டககடளயும் அழகு வசயதிலங்கும் விடல மதிப்பற்றை வபபாற் கடைகங்கடளக் கழற்றி, 
"இந்தேபா, இடதே டவத்தக் வகபாள! என்டனை இக் கப்பலில் பயேணம் வசயயே விடு" என்று வசபால்லிக் 
வகபாடுத்தேபான். அவற்டறை வபாங்கிக் வகபாண்டைதம் கண்கள வியேப்பபால் விரியேக் குமபாரபபாண்டியேடனைப் 
பபார்த்தேபான் அந்தே மீகபாமன். மரியேபாடதேதயேபாடு விலகி நின்று ஏறிக் வகபாளள வழிவிட்டு வணங்கினைபான். 
குமபாரபபாண்டியேன் கப்பலில் ஏறி அதிகம் ஒளி பரவபாதே ஓரிடைம் ததேடித் தேளத்தில் உட்கபார்ந்த வகபாண்டைபான். 
அங்கிருந்த பபார்க்கும் தபபாத, அந்தே இருளில் விழிஞம் தடறைமுகமும் அதேற்கு அப்பபால் பன்வனைடுந் 
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வதேபாடலவு இரவபால் மூடுண்டிருக்கும் வதேன்பபாண்டி நபாடும், தேன்டனைக் டகவிட்டு நீக்கி எங்தகபா விலக்கி 
அனுப்புவத தபபால் அவனுக்கு ஓர் ஏக்கம் உண்டைபாயிற்று. அந்தே ஏக்கம் சில வசபாற்களபாக உருப்வபற்றைத. 
நிரபாடசடயேச் வசபாற்களபாக்கிக் கப்பலிலுளள மற்றைவர்கள கபாதில் விழுந்த விடைபாதேபடி வமல்லத் தேனைக்குள 
முணு முணுத்தேபான் அவன்.

'திருமுடியும் அரியேடணயும் வபருவீரத்
        திருவபாளும் நிடனைப்வபபாழியேக்
கருதேரியே வதேன்பபாண்டி நிலம் மறைந்த
        கருடணமிகு தேபாய மறைந்த
சிறுவதேரிடவ மதிவதேனி சிரிப்பினுக்குச்
        வசயேல்ததேபாற்று நிடனைவடலந்த
வபபாருதமனைம் பிடித்திழுக்கப் பிடித்திழுக்கப்
        தபபாகின்தறைன் தபபாகின்தறைன்.'

உணர்ச்சித் தடிப்பில் உருவபானை வசபாற்கடளத் திரட்டி இப்படி முணுமுணுத்தே தபபாத இந்தேச் வசபாற்களின் 
மூலம் தேபாயத் திருநபாடைபாகியே வதேன்பபாண்டி நபாட்டினிடைதம விடடைவபற்றுக் வகபாண்டு விட்டைத தபபால் 
அவனுக்கு ஒரு திருப்தி ஏற்பட்டைத. கப்பல் புறைப்பட்டு விட்டைத. வசம்பவழத் தீவில் தேன்டனை 
இறைக்கிவிடுமபாறு மீகபாமனிடைம் தபபாயச் வசபால்லிவிட்டு மறுபடியும் அந்தே இருண்டை மூடலக்கு வந்தேபான். 
தேன்னிடைமிருந்தே வலம்புரிச் சங்டக மபார்தபபாடு தசர்த்தத் தேழுவினைபாற் தபபால் டவத்தக் வகபாண்டு சபாயந்த 
படுத்தேபான். அந்தேக் கப்பலில் யேபாதரபா ஏளனைமபாகச் சிரித்தக் வகபாண்தடை தபசியே சில வபார்த்டதேகடள அவன் 
வசவிகள தகட்டைனை.

"மறுபடியும் வதேன்பபாண்டி நபாடு தபபாரில் ததேபாற்றுவிட்டைதேபாம் ஐயேபா! தேளபதிதயே பபாண்டியேப் தபரரசுக்கு 
எதிரபாக மபாறிவிட்டைபானைபாம். எல்தலபாடரயும் ஆட்டிப் படடைத்தக் வகபாண்டிருந்தே மகபாமண்டைதலசுவரர் 
இறைந்த விட்டைபாரபாம். மகபாரபாணி வஞ்சிமபா நகரத்தக்குத் தேப்பிப் தபபாயவிட்டைபாரபாம். அந்தேப் 
பயேந்தேபாங்வகபாளளி இளவரசன் இரபாசசிம்மன் எங்தகபா தபபாயவிட்டைபானைபாம்."

"வதேரிந்தே விஷயேம் தேபாதனை ஐயேபா! யேபார் ததேபாற்றைபாவலன்னை? யேபார் வவன்றைபாவலன்னை? நம்முடடையே கப்பல் 
விழிஞத்தக்கு வந்த தபபாவத நிற்கப் தபபாவதில்டல. தபச்டச விடுங்கள!" என்று மீகபாமன் 
அலட்சியேமபாகப் பதிலளித்தேடதேயும் இருளில் முடைங்கிப் படுத்திருந்தே குமபாரபபாண்டியேன் தகட்டைபான். 
அந்தேச் வசபாற்கள 'சுளீர் சுளீவர'ன்று தேன் வநஞ்சில் அடறைவத தபபாலிருந்தேத அவனுக்கு. வதேன்பபாண்டி 
நபாடு, வவற்றி, ததேபால்வி, தபபார், இளவரசுப்பட்டைம், மரபு எல்லபாவற்டறையும் பழங் கனைவுகள தபபால் 
மறைந்த விடைத் தடித்தேத அவன் உளளம்.

'மறைக்கத்தேபான் தபபாகிதறைன்! நபாடளக்குச் வசம்பவழத் தீவில் இறைங்கி அந்தே வவண்முத்தப் பற்களின் 
சிரிப்டபப் பபார்த்தே பின் எல்லபாவற்டறையும் மறைந்த புதியே வபாழ்க்டகடயேத் வதேபாடைங்கத்தேபான் தபபாகிதறைன்!' 
என்று வற்புறுத்தி நிடனைத்தக் வகபாண்டு மனைச்சபாந்தி வபற்று உறைங்கினைபான் அவன். உறைக்கவமன்றைபால் 
தேபானைபாக உண்டைபாக்கிக் வகபாண்டை உறைக்கம் தேபான் அத. அந்தேப் தபபாலி உறைக்கத்திலும் நிடனைவுகளின் 
மூட்டைத்திலுமபாகக் கப்பலின் இரவுப் பயேணத்டதேக் கழித்த விட்டைபான் குமபாரபபாண்டியேன். விடிந்தேதம், 
"ஐயேபா! எழுந்திரு! இததேபா வசம்பவழத் தீவு வந்தவிட்டைத" என்று மீகபாமன் வந்த எழுப்பினைபான். கப்பல் 
வசம்பவழத் தீவின் கடரதயேபாரமபாக நிறுத்தேப்பட்டிருந்தேத. மீகபாமனும் மற்றைவர்களும் தேன் முகத்டதேப் 
பபார்த்த விடைபாமல் தமலபாடடையேபால் தேடலடயேப் தபபார்த்தியேத தபபால் முக்கபாடிட்டுக் வகபாண்டு 
கப்பலிலிருந்த இறைங்கினைபான் குமபாரபபாண்டியேன். அவன் உளளம் இன்பக் கிளர்ச்சி வகபாண்டு 
வபபாங்கியேத. அவலக் கவடலகளற்றை, வவற்றி ததேபால்விகள இல்லபாதே ஒரு புதியே தபபாக பூமிடயே மிதித்தக் 
வகபாண்டு நிற்பத தபபால் அவன் பபாதேங்கள உணர்ந்தேனை. கவடலயேற்றுப் வபபாங்கும் உற்சபாகத்தடைன் 
வலம்புரிச் சங்கின் ஊதவபாடயே இதேழ்களில் டவத்த முழக்கினைபான் அவன். நீரபாடி எழுந்தே கன்னிடக 
தபபால் டவகடறையின் மலர்ச்சியில் அந்தேத் தீவின் அழகு பன்மடைங்கு தசபாபித்தேத. அந்தேத் தீவின் 
கடடைவீதித் திருப்பத்தில் நின்று வகபாண்டு கப்பல் வந்த நிற்படதேயும், அதிலிருந்த ஒருவர் 
இறைங்குவடதேயும் பபார்த்தேவபாறு இருந்தேபாள ஓர் இளம்வபண். குமபாரபபாண்டியேனின் சங்வகபாலி அந்தேப் 
வபண்ணின் வசவிகளில் அமுதேமபாகப் பபாயந்தேத. அந்தே ஒலிடயேக் தகட்டை மறுகணதம அவள தபடதேப் 
பருவத்தச் சிறுமிதபபால் உற்சபாகத்ததேபாடு கடைற்கடரடயே தநபாக்கி ஓடைலபானைபாள. அந்தேப் வபண்ணின் 
ஓட்டைம் கபாட்டில் தேன் தபபாக்கில் ஓடும் புளளிமபாடனை நிடனைவு படுத்தியேத. அவள அவடனை 
வநருங்கிவிட்டைபாள. சங்கநபாதேம் வசயத வகபாண்டு மணல் திடைலில் நின்றை குமபாரபபாண்டியேன் அவடளக் 
கண்டைதம், "மதிவதேனீ!" என்று கூவினைபான். அந்தேக் கூவலில் தேபான் ஊழிஊழியேபாகத் ததேங்கி நின்று சுமந்த 
தபபானைத தபபான்றை அன்புத் தடிப்பின் வதேபானி எத்தேடனை உருக்கமபாக ஒலிக்கிறைத? அவள வந்த 
அவவனைதிதர நின்று பபார்த்தேபாள. பபார்த்தக் வகபாண்தடையிருந்தேபாள. முழு மதிடயேக் கடறைதடடைத்தேபாற் 
தபபான்றை முகத்தில் மலர்ந்த அகன்றை கயேல்விழிகளபால் அவடனைப் பருகிவிடுவத தபபால் தநபாக்கியே 
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தநபாக்கம் வபயேரதவ இல்டல. கல்பதகபாடி கபாலம் பிரிந்த நின்று விரகதேபாபத்தில் நலிந்த அன்பு 
தேபாகத்தேபால் வபாடியே கபாதேலி தபபால் அவள கண்கள கபாட்சியேளித்தேனை.

"மதிவதேனி! நபான் வந்த விட்தடைன். இனி உன்டனைப் பிரிந்த தபபாகமபாட்தடைன். அன்வறைபாரு நபாள நீ என் 
உயிடரக் கபாப்பபாற்றினைபாய. உன்டனைக் கபாப்பபாற்றுவதேற்கு இன்று நபான் வந்திருக்கிதறைன்!" என்று 
கூறியேவபாதறை அவள அருகில் வநருங்கி அவடளத் தேழுவிக் வகபாண்டைபான் குமபாரபபாண்டியேன். அன்புப் 
வபருக்கில் தபச்வசழபாமல் வபாயமூடி நின்றை மதிவதேனி "என் தேவம் வவற்றி வபற்று விட்டைத" என்று 
வமல்ல வபாயதிறைந்த நபாக்குழறைச் வசபான்னைபாள.

"வபா, தபபாகலபாம்! நம்முடடையே வபாழ்க்டக இனி இந்தேத் தீவின் எல்டலக்குள ஆரம்பமபாகிறைத!" என்று 
அவடளத் தேழுவி அடணத்தேவபாதறை நடைந்தேபான் குமபாரபபாண்டியேன்.

அவதளபாடு அப்படி நடைந்தே தபபாத அன்டபயும் இன்பத்டதேயும் அனுபவித்தச் சுதேந்திரமபானை 
எளிடமயுடைன் கபாதேல் வபாழ்வு வபாழ்வதேற்கபாகதவ ஒரு புதியே பிறைவி எடுத்திருப்பத தபபால் 
குமபாரபபாண்டியேனுக்குத் ததேபான்றியேத. கடைல் அடலகளும், இடளஞபாயிற்றின் மபாணிக்கச் வசங்கதிர்களும், 
கபாற்றும், வபானைமும், பூமியும் அந்தேக் கபாதேலர்களுக்கு நல்வரவு கூறுவத தபபால் அதியேற்புதேமபானைவதேபாரு 
சூழ்நிடல அன்று கபாடலயில் அந்தேத் தீவில் நிலவியேத. எல்லபா இன்பமும் தயத்தப் பல்லூழி கபாலம் 
வபாழட்டுவமன்று அந்தேக் கபாதேலர்கடள வபாழ்த்திவிட்டு வஞ்சிமபா நகருக்குச் வசல்தவபாம். நபாம் மகபாரபாணி 
வபானைவன்மபாததேவிடயேப் பபார்க்க தவண்டுமல்லவபா?

வதேன்பபாண்டி நபாட்டடை வடைதிடச மன்னைர்கள டகப்பற்றியே பின் தசபாழப் தபரரசுக்குட்பட்டை 
நிலமபாகிவிட்டைத அத. தேளபதியும், கழற்கபால் மபாறைனைபாரும் கலகக் கூட்டைத்டதேக் கடலத்த விட்டு எங்தகபா 
ஓடிப் தபபாயவிட்டைபார்கள. இந்தே நிகழ்ச்சிகவளல்லபாம் நடைந்த முடிந்த ஆறு திங்கட் கபாலம் கழிந்த 
விட்டைத. தசந்தேனும் குழல்வபாயவமபாழியும், அன்பு மயேமபானை இல்லறை வபாழ்க்டகடயே முன்சிடறையில் 
நடைத்தி வருகிறைபார்கள. கபாந்தேளூர் மணியேம்பலத்தில் தசபாழ அரசின் ஆட்சிக்குட்பட்டு 
அதேங்தகபாட்டைபாசிரியேரும் பவழக்கனிவபாயேரும் எப்தபபாதம் தபபால் தேமிழ்ப்பணி புரிந்த வருகிறைபார்கள. 
அதேங்தகபாட்டைபாசிரியேர் விலபாசினிக்குத் திருமணம் முடிப்பதேற்கபாகத் தேக்க மணமகடனைத் ததேடிக் 
வகபாண்டிருக்கிறைபார். வதேன்பபாண்டி நபாடு படழயே அடமதியும், வளமும் வபற்றுச் வசழிப்பபாக இருக்கிறைத. 
இவ்வளவும் வதேரிந்தே பின், இனி வஞ்சிமபாநகருக்குப் தபபானைபால் நம்முடடையே உளளத்டதே உருக்கும் 
உண்டம ஒன்டறை வதேரிந்த வகபாளள தநருகிறைத. வஞ்சிமபாநகரத்தின் கீழ்பபால் ஊர்ப்புறைத்தில் குணவபாயிற் 
தகபாட்டைவமன்னும் தேவப்பளளி ஒன்று வநடுங்கபாலமபாக இருந்த வருகிறைத. தூயே ததேபாற்றைமும், அருவளபாளி
திகழும் முகமும் வகபாண்டை தறைவியேர் பலர் அக்தகபாட்டைத்தில் வசித்த வருகின்றைனைர். இததேபா 
அக்தகபாட்டைத்தினுள நுடழந்த உளதள தபபாகிதறைபாம் நபாம். திருக்குண வபாயிலபாகியே இத் தேவச் சபாடலயின் 
வபாயிலில் பிரம்மபாண்டைமபானை மரங்களின் நிழலில் இததேபா ஆடைவரும் வபண்டிருமபாக எத்தேடனை தறைவியேர் 
வீற்றிருக்கின்றைனைர், பபாருங்கள. மரங்கள அடைர்ந்தே இம் முன் பகுதிடயேக் கடைந்த உளதள வசல்தவபாம். 
அததேபா, தேபாமடரப்பூ வடிவமபாக அடமந்தே ஒரு வபரியே பளிங்கு தமடடை! அதேன் தமல் அமர்ந்திருக்கும் 
மூதேபாட்டிடயே நன்றைபாக உற்றுப் பபார்த்தேபால் இன்னைபாவரன்று வதேரிந்த வகபாளளலபாம். நன்றைபாகக் கூர்ந்த 
பபாருங்கள.

ஆம்! மகபாரபாணி வபானைவன்மபாததேவி அங்குத் தேவக்தகபாலம் பூண்டு வீற்றிருக்கிறைபார். தவதறைபார் இளம் 
வபண்ணும் தேவக்தகபாலத்தில் அவரருதக இருந்த பணிவிடடை புரிந்த வகபாண்டிருக்கிறைபாள. சற்று 
வநருங்கிப் பபார்த்தேபால் அவடளப் புவனை தமபாகினி என்று அடடையேபாளம் கண்டு வகபாளளலபாம். மகபாரபாணி 
விழிகடள மூடித் தியேபானைத்தில் ஆழ்ந்திருக்கிறைபார். அடமதியேபானை இந்தேச் சமயேத்தில் அங்கு ஓர் ஆச்சரியேம் 
நிகழ்கிறைத. சீரழிந்த உருத் வதேரியேபாத ததேபாற்றைம் மபாறிப் தபபாய வல்லபாளததேவனும், கழற்கபால் மபாறைனைபாரும்
அங்கு ஓடி வருகிறைபார்கள. "ததேவீ! எங்கடள மன்னிக்க தவண்டும். எங்களுடடையே வவறியேபால் 
எத்தேடனைதயேபா வகடுதேல்கடளச் வசயதவிட்தடைபாம். மகபா பபாவிகள நபாங்கள" என்று கதேறியேவபாதறை ஓடி 
வந்த வணங்கினைபார்கள! அவர்கள கண்கள கலங்கி அழுடக முட்டிக் வகபாண்டு வர இருந்தேத. மகபாரபாணி 
கண்கடளத் திறைந்த அவர்கடளச் சிரித்தக் வகபாண்தடை பபார்த்தேபார். அவர் முகத்தில் சிறிதம் மபாறுதேல் 
ஏற்படைவில்டல. ஒதர சபாந்தேம் நிலவியேத, "ஓ நீங்களபா? உட்கபாருங்கள" என்று அருளின் கனிவு நிடறைந்தே 
குரலில் கூறினைபார் அவர்.

"நபாங்கள பபாவிகள, வகட்டைவர்கள. உங்களுக்கு முன் உட்கபாரக் வகபாஞ்சமும் தேகுதியேற்றைவர்கள!"

"சந்தேர்ப்பம் மனிதேர்கடளப் பபாவிகளபாகவும், வகட்டைவர்களபாகவும் ஆக்கலபாம். இனியேபாவத நல்லதேபாக 
இருக்கட்டும். தபபாய நல்விடனைடயேத் ததேடை முயேலுங்கள இந்தே விசபாலமபானை தேவப்பளளியில் இன்னும் 
நிடறையே இடைம் இருக்கிறைத. உங்கடளயும் உங்கடளப் தபபால வர இருக்கும் இன்னும் எத்தேடனைதயேபா 
தபடரயும் இந்தேத் திருக்குண வபாயிலின் கதேவுகள எப்தபபாதம் திறைந்தே வண்ணம் வரதவற்கக் 
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கபாத்திருக்கின்றைனை" என்று புன்னைடகதயேபாடு வசபால்லிவிட்டு அவர்கள பதிடல எதிர்பபாரபாமல் மறுபடியும் 
கண்மூடித் தியேபானைத்தில் ஆழ்ந்தேபார் மகபாரபாணி.

வல்லபாளததேவனும், கழற்கபால் மபாறைனைபாரும் அந்தேத் தேவக்தகபாலத்டதே வணங்கிவிட்டு அந்தேக் குணவபாயிற் 
தகபாட்டைத்தின் உளதள வசன்றைனைர். சில நபாழிடககளுக்குப் பின் அவர்களும் தேவக்தகபாலத்ததேபாடு வந்த 
அமர்ந்தே தபபாத தியேபானைத்தில் ஆழ்ந்திருந்தே மகபாரபாணி கண் திறைந்த பபார்த்தேபார். அவர் வதேனைத்தில் அருள 
நடக மலர்ந்தேத. ஒரு கணம் தேபான்! மறுபடியும் அவர் விழிகள மூடிக் வகபாண்டைனை. அப்தபபாத அந்தேப் 
பக்கமபாகக் குணவபாயிற் தகபாட்டைத்டதேச் சுற்றிப் பபார்க்க வந்திருந்தே வஞ்சிமபாநகரத்தப் வபபாதமக்கள சிலர் 
கீழ்க்கண்டைவபாறு தேங்களுக்குள உடரயேபாடிக் வகபாண்டு வசன்றைத அவர் வசவியிலும் விழுந்தேத.

"அததேபா பத்மப் பளிங்கு தமடடையில் அருவளபாலி திகழ வீற்றிருக்கும் அந்தேத் தேவ மூதேபாட்டி யேபார் 
வதேரியுமபா?"

"யேபார்?"

"அவர் தசரநபாட்டு மன்னைன் மகளபாயப் பிறைந்த பபாண்டி நபாட்டு மன்னைன் பரபாந்தேகனுக்கு 
வபாழ்க்டகப்பட்டுப் பபாண்டிமபாததேவியேபாகப் வபருவபாழ்வு வபாழ்ந்தேவர். இப்தபபாத தேவவபாழ்வு வபாழ்கிறைபார் 
இங்தக!"

இந்தே உடரயேபாடைடலச் வசவியுற்றை தபபாத தன்பம் நிடறைந்தே முன் பிறைவி ஒன்டறை யேபாதரபா 
நிடனைவுபடுத்தினைபாற் தபபாலிருந்தேத அவருக்கு. அவர் சிரித்தக் வகபாண்டைபார்.

'உலகம் உயிர்ப் பூக்களின் நந்தேவனைம்! அங்தக தன்பங்கள எல்லபாவற்டறையும் பபார்த்தம் பபார்க்கபாதேத 
தபபால் நடுவபாக நடைந்த தபபாயவிடை தவண்டும்' என்று தியேபானைத்தக்கு நடுதவ நிடனைத்தக் வகபாண்டு 
வமயயுணர்வில் மூழ்கினைபார் அவர். கபாலம் சுழன்று வளர்ந்த வபருகிக் கனைத்த நீண்டு வகபாண்தடை 
இருந்தேத.
பபாண்டிமபாததேவி முற்றிற்று
------------
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